








)>ycie«. Wydawnictwo dzie
spoeczno-politycznych. Tom Yl

.

Res.

Kwestya polska
w owietleniu „Socyaldemokracyi"

polskiej

Moi, je ne suis pas marxiste
(Co do mnie — nie jestem marksist).

K. Marz.
Skoro kierunek ten... party rozbija, doma-

gajc si od proletaryatu, aby nietylko wyrzek
si niepodlegoci narodowej, to jest gruntu,

na którym jedynie doj moe do zupenego
rozwoju swych si, lecz aby nawet zwalcza
wszystko, co stanowi moe krok naprzód po
drodze ku niepodlegoci, to kierunek ten zo-

staje wprawdzie cakiem bezpieczny od drobno-

mieszczaskiego nacyonalizmu, lecz wpada za-

to w daleko wiksze niebezpieczestwo: popie-

rania interesów ciemizców Polski.

K. Kautsky.

Warszawa 1907.

Odbito w Drukarni Narodowej w Krakowie.

Do nabycia we wszystkich ksigarniach.



OD WYDAWNICTWA

Drukujc prace, powicone teoryi, prak-

tyce i dziejom naszego ruchu socyalistyczne-

go, nie krpujemy w niczem ich autorów,

którzy te wycznie i jedynie odpowiadaj

za tre goszonych przez siebie pogldów.
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Od r. 1893, to jest od chwili powstania Polskiej

Partyi Socyalistycznej, »Socyaldemokracya Królestwa pol-

skiego i Litwy« nie przestawaa namitnie zwalcza idei

niepodlegoci w programie socyalistów polskich. W ze-

szym roku w Krakowie pojawia si obszerna ksika
p. t. »Kwestya polska a ruch socyalistyczny«, w której

»socyaldemokracya« zgromadzia swój dwunastoletni plon

naukowy, zebrany na »polu walki« przeciwko P. P. S.

Jest to tedy najlepsze, najdojrzalsze pokosie, na jakie

»Socyaldemokracy« sta byo, zoya ona tu co miaa
najokazalszego z »przdzy swych myli i z kwiatów

swych uczu«.

Z tego powodu warto si przyjrze bliej dorobkowi

naukowemu »Socyaldemokracyi«. Wprawdzie wszystkie

niemal wywody i argumenty pani Luxemburg spotykay

si nieraz z odpraw i krytyk — najgruntowniej to czy-

ni Kazimierz Krauz — ale nie zaszkodzi jeszcze raz

podda rewizyi cao tego bagau. Wypadnie nam mo-

e w wielu wypadkach powtarza to, co si ju daw-

niej pisao — postaramy si wszake rzuci wicej wia-

ta na pewne strony zagadnienia, na które mniej do-

tychczas zwracano uwagi.





I.

Wycieczki p. Luksemburg w dziedzin iistoryi

socyalizmu polskiego.

P, Luksemburg kilkakrotnie informowaa towarzy-

szów zagranicznych o dziejach socyalizmu polskiego, —
zawsze jednak tylko w celach polemicznych, w celu ni-

cowania »blankizmu« Proletaryatu i »socyalpatryotyzmu«

P. P. S., aeby na tern tle okazalej si wydawaa »so-

cyaldemokracya«. W tej dziedzinie, 'swoim zwyczajem,

czynia dziwne odkrycia i niemae spustoszenia.

Podajc sprawozdanie na kongres midzynarodowy

zuryski w r, 1893, p. Luksemburg znalaza si w nie-

maym kopocie. »Socyaldemokracya« liczya wówczas

miesic czy dwa istnienia i moga si wykaza jednym

tylko czynem — pierwszym N-rem paryskiej »Sprawy

robotniczej «. Nie byo si czem chwali przed midzy-

narodowym proletaryatem. Ale od czegó dowcip? P. Lu-

ksemburg poprostu zaanektowaa dla siebie cay ruch

robotniczy w Królestwie od r. 1890, a nawet 1889,

szczególnie za »Zwizek robotniczy«. Wprawdzie ju
wówczas dla nikogo nie byo tajemnic, e »Zwizek«

prowadzi walk wycznie na gruncie ekonomicznym,

a walki z rzdem i agitacyi politycznej starannie unika,

nie mówic ju o stawianiu programu politycznego.

Ale... ale p. L. musiaa si koniecznie pochwali kilkole-

tniem istnieniem w kraju socyalnodemokratycznej organi-

zacyi robotniczej w politycznem rozumieniu tego wy-

razu. Dlatego te jeszcze w padzierniku 1897 r. p. L.

miao pisaa w »Sozialistische !Vlonatshefte«, e »Zwi-
zek po raz pierwszy wcign mas robotnicz do walki,

da jej bezporedni program polityczny,
wywoa masow akcy polityczn za po-



moc wita majowego...* *). W r. 1 896 w »Neue Zeit«

p. L. wyraa si jeszcze rezolutniej, mianowicie w za-

koczeniu artykuu o »Socyalpatryotyzmie w Polsce«

pisze: »Na gruncie zasad wyej wyuszczonych stoi so-

cyaldemokracya w Królestwie Polskiem od pierw-
szego swego wystpienia wr. 1 889«. Caa tedy

dziaalno »Zwizku« — z jego wielkiemi zasugami na

polu masowej walki ekonomicznej, ale wyranym bra-

kiem ciarakteru politycznego — zostaje przeinaczona

i przekrcona, aeby p. L. ze swoim programem moga
ciadza w blasku spadkobierczyni »Proletaryatu« i przed-

stawicielki caego ruchu robotniczego w Królestwie (bo

i )»Proletaryat« w ostatnich latach swego istnienia, we-

dug przedstawienia p. L., odegrywa jeno rol pomocni-

cz, niesamodzieln w stosunku do »Zwizku«).

li ludzie coprawda mówili, e »Socyaldemokracya«

jest bardzo modziutka i powstaa z rozamu w P. P. S.,

w r. za 1 896 zakoczya ywot (czasowo tylko, jak si

okazao póniej), przyczajc si znowu do tej, ju
bardzo krzepkiej, partyi. Dla p, L. byy to wszystko

»socyalpatryotyczne« kamstwa. »Socyaldemokracya Kró-

lestwa Polskiego ani nie wystpia w r. 1893 z jakiej-

kolwiek partyi, ani si z jakkolwiek party obecnie po-

czya. T niedostateczn znajomo naszego ycia par-

tyjnego zawdzicza Haecker tendencyjnym pismom so-

cyalpatryotów londyskich, z których czerpa powysze

swoje informacye, tak samo jak ów rzekomy dokument

o poczeniu socyaldemokracyi z socyalpatryotami, i w któ-

rych niema ani sowa prawdy«. Tak pisaa p. L. w »Neue

Zeit« w r. 1896. A jednak w N-rze 2 »Sprawy robo-

) Pierwsze wito majowe w Warszawie, w r. 1890, po-

wstao wycznie z inicyatywy »Proletaryatus nie za )»Zwizku<,

co oczywicie p. L. przedstawia naopak.



tniczej« (organu, którego niepodobna posdza o »so-

cyalpatryotyzm«) czytalimy: »Dnia 3/Vli b. r. i1893) my
wszyscy robotnicy, nalecy do Polskiej Partyi Socyali-

stycznej, porzucilimy dotychczasow nazw i przyjli

miano »Socyaldemokracyi polskiej*. A jednak ów doku-

ment, w którym »niema ani sowa prawdy*, by istotnie

finaem ówczesnej socyaldemokracyi w kraju, po którym

ona przestaa istnie jako partya. Ale p. L. nie chciaa

si przyzna ani do tego, e jej partya wyonia si nie-

dawno skutkiem rozamu (istotnie nie wypada rozbija

solidarnoci proletaryatu polskiego w imi midzynaro-

dowej solidarnoci proletaryatu), ani te do tego, e par-

tya ta ju nie istnieje — i to wanie przed kongresem

midzynarodowym w r. 1896 albo póniej w r. 1897,

akurat wtedy, gdy redakcya »Sozialistische IVIonatshefte«

zamówia u p. L. artyku o socyalizmie w Polsce. P. L.

wolaa uy eufemistycznego omówienia: »ruch znowu

osab na duszy czas, jak to si dotychczas zwykle

powtarzao po dwóch — trzech latach ywej dziaalno-

ci*, co nie byo prawd, bo ruch si cigle wzmaga
pod kierownictwem P. P. S., tylko socyaldemokracyi ju
nie byo. A zamiast mówi o czynach swojej partyi, p.

L. wolaa si powoa na cudze czyny: na »zupenie

samodzielnie powstay ruch socyaldemokratyczny wród
ydowskiego proletaryatu Warszawy« (to jest na

Bund) oraz na »Socyaldemokracy litewsk«,
która w owym okresie si wytworzya (str. 107),

Tak bezceremonialnie poczyna sobie p. L. z faktami

historycznymi gwoli wywyszenia swojej partyi. Widzie-

limy, e zatara ona starannie specyficzne, znamienne

cechy »Zwizku robotniczego*. Dopiero w przypisku z r.

1905 »do pewnego stopnia zmienia swoje stanowisko*

w ocenie »Zwizku«, zarzucajc mu )»ekonomizm«. Bo

p. L, dopiero od socyalnych demokratów rosyjskich, któ-
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rzy u siebie energicznie zwalczali »ekonomizm«. jako

karykatur socyaldemokratyzmu (co »Przedwit« ju ro-

bi w r. 1893), dowiedziaa si o zdronoci »ekononni-

zmu«. Ale i teraz nie przestaje wykrca si, mówic,

i »uwaa program polityczny »Zwizku« raczej za em-

pirycznie i instynktownie zajte stanowisko* (171) —
ten program, którego »Zwizek« wcale nie mia! »e
»Zwizek« — mówi p. L. — rozumia niezbdno wol-

noci politycznyci i walce o nie naleyte oddawa miej-

sce, o tern wiadczy niezbicie ju choby proklamacya

majowa tej organizacyi na r. 1892« (ibid.). Rok 1892

by ju kocowym okresem dziaalnoci »Zwizku«,

kiedy istotnie i towarzysze »zwizkowcy« silniej odczu-

wali potrzeb »polityki«, a owej odezwie nadali polity-

czny charakter wanie ci towarzysze, którzy wkrótce

potem przyczyli si do P. P. S.

Jeeli zastanawiamy si tu nad tymi szczegóami,

to nietylko dla scharakteryzowania metody polemicznej

i prawdomównoci w rzeczach historyi p. L. Kryje si

tu rzecz gbsza, waniejsza. Bez wtpienia, »Zwizek«

nie by zgoa »Socyaldemokracy Królestwa Polskiego«,

ale czno midzy niemi jest taka, e »socyaldemo-

kracya« przeja i w zmienionej postaci do dzisiejszego

dnia zakonserwowaa najgorsze z cech »Zwizku«. Je-

eli »Zwizek« nie mia wcale programu politycznego,

to »Socyaldemokracya« zdobya si jeno na program po-

owiczny, oportunistyczny, niesamodzielny (do r. 1902

czy 1903 poprzestawaa na daniu nieokrelonej »kon-

stytucyi demokratycznej*, dopiero gdy towarzysze rosyj-

scy w programie swoim umiecili denie do »republiki

demokratycznej*, chwycia si tego i nasza »socyalde-

mokracya*, pozostawiajc jednake, obok dania znie-

sienia wojsk staych i zaprowadzenia milicyi ludowej—
uwicenie aneksyi, zalenoci politycznej). Jeeli »Zwi-



zel<« nie zaprzta si w praktyce spraw narodow,

poniewa wogóle polityk zostawia na boku, to »so-

cyalc]emokracya« faktycznie wykluczya z polityki swo-

jej spraw narodow, uwzgldniajc j prawie wycznie

w formie polemiki przeciwko idei niepodlegoci. Jeeli

»Zwizek«, by »sekt ekonomiczn«, zreszt wielce za-

suon, to socyaldemokracya bya i pozostaa sekt so-

cyalistyczn, która yje ciasn doktryn i nieuleczalnie

jest lepa na odrbne warunki i potrzeby swego spoe-

czestwa.

Wrómy jeszcze na chwil do pogldów p. L. na

history socyalizmu polskiego. O zaborze pruskim i Ga-

licyi p. L. ma tylko to do powiedzenia, e tam »prole-

taryatowi polskiemu pozostawao tylko przywaszczy

sobie teoretyczne i praktyczne wyniki rozwoju niemie-

ckiego, wzgldnie austryackiego ruciu robotniczego*

(str. 101). Rozumie si, ani wzmianki o tern, e ruch

socyalistyczny w obu tych zaborach powsta bynajmniej

nie pod wpywem ruchu niemieckiego, ale w znacznej

mierze dziki inicyatywie socyalistów z zaboru rosyj-

skiego. Takie zaznaczenie »wspódziaania trójzaboro-

wego« byo by zabójcze dla teoryi p. L., która adnej

cznoci socyalistycznej midzy trzema zaborami nie

uznaje, ile to gwatu robia w swoim czasie p. L. z po-

wodu czenia si wysanników socyalistycznych z trzech

zaborów w jedn delegacy polsk na kongresach mi-
dzynarodowych! Jako grony objaw nacyonalistycznego

zamtu, pani L. przytacza fakt, e ju »na midzynaro-

dowym kongresie w Brukseli w r. 1891, delegaci polscy

odczyli si od swych odnonych towarzyszy walki po-

litycznej, by utworzy odrbn polsk delegacy, co dzi-

wnie uzasadniali tern, e ich wspólne siedzenie ley

»w interesach rozwoju socyalizmu w Polsce, jak równie

w interesach rozwoju midzynarodowej polityki socyali-
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stycznej* (str. 2). Albo taki jaskrawy dowód »socyal-

patryotyzmu«, jak wydanie w r. 1896 wspólnej dla

trzech zaborów broszury majowej! (str. 10—11) *). Uzna-

jc takie objawy za szkodliwe wykolejenie myli socya-

listycznej na »nacyonalistyczne« manowce, p. L. wolaa

przemilcze fakt, e w praktyce tego rodzaju »socyal-

patryotyzm« istnia od samego pocztku ruchu. A dla-

czego? Daremnie Kautsky usiowa wytómaczy to p. L.

powoaniem si na »potny wpyw wspólnoci jzyko-

wej«, niezalenie nawet od wspólnoci aspiracyj polity-

cznych (str. 52 — 3). Od twardogowego »materyalizmu«

p. L. argumenty takie odskakuj bezsilne.

Jak dobrze p. L. zna history ruchu socyalistycznego

w zaborze rosyjskim, o tem wiadczy chociaby to, e
cay pierwszy jego okres ujmuje w formuk »blanki-

zmu«. Blankizm — powiada — ^wytworzy si powoli

z wrzenia socyalistycznego, które rozpoczo si ju 1877

wród modziey akademickiej w Warszawie i w. 1882

wystpi na scen polityczn jako »socyalno-rewolucyjna

partya Proletaryat* (101— 2). A wic cay okres przed

powstaniem »Proletaryatu«, okres bardzo ciekawy i ma-

jcy swój odrbny charakter, zosta szczliwie wyrzu-

cony za nawias. P. L. widocznie nie znalaza formuki,

w któr by go mona byo wtoczy. Formuk »blanki-

zmu« w zastosowaniu do »Proletaryatu« mona przyj

chyba tylko z wielkiemi zastrzeeniami, czego tu jednak

robi nie moemy, bo to wymagaoby duszych wywo-

dów. W kadym razie nieprawd jest, e »jeeli masa

z wasnego popdu wystpowaa na scen, (to) partya

) Natomiast wielce realistyczny by pomys, z którym no-

sia si przez czas pewien socyaldemokricya — wydawania

dwujzycznego pisma robotniczego, które by zaspakajao po-

trzeby jednoczenie i Polski i Rosyi.
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nie moga jej ofiarowa nic praktyczniejszego i uchwy-

tniejszego jak wasny, ciasny dogmat sekciarski: pocie-

szenie przysz »rewolucy socyaln« (102 — 3). Znana

agitacya »Proletaryatu« z powodu rozporzdzenia w spra-

wie rewizyi sanitarnej robotnic wiadczy, e tak nie byo.

Ale mniejsza o to. To s ju tempi passati — czasy

minione. Czytelnik wicej bdzie ciekaw tego, czy p. L.,

oprócz rzucania gromów na »socyalpatryotyzm«, raczy

askawie uwzgldnia jego dziaalno, czy, piszc o »so-

cyalizmie w Polsce«, ocenia w ten lub ów sposób walk
P. P. S. z rzdem i buruazy. Rozumie si, e p. L.

tego nie robi. »Jako przeciwniczka tego kierunku, nie

czuj si powoan do zdawania tu sprawy z jego dzia-

alnoci i jego dorobków praktycznych, które osign
w Polsce za pomoc powyszej argumentacyi«—owiad-

cza p. L. w »Soz. lVlonatshefte« (107 — 8). Jest to bez

wtpienia dowcipny sposób wybrnicia z kopotu, ja-

kiego p. L. nabawiaa bezsilno jej partyi i sia P. P. S.

Najlepiej da do zrozumienia, e praktyczna dziaalno
P. P. S. niegodna jest uwagi. Bo jak si moe zdoby
na powan akcy »nieliczna inteligencya drobnomie-

szczaska«, za któr adna warstwa spoeczna nie stoi,

có mog znaczy »nieliczne socyalpatryotyczne elementy

w Królestwie polskiem«, jak pani L. pisaa w r. 1896

w »Neue Zeit« (str. 26).

Tak »socyaldemokracya« pisze history i tak zdaje

spraw z ruchu socyalistycznego w zaborze rosyjskim.

II.

Wycieczki p. Luksemburg w dziedzin porozbiorowej

historyi polskiej.

P. L. w »Neue Zeit« z r. 1897/98 umiecia artyku

p. t. »Krok za krokiem. Przyczynek do historyi klas
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buruazyjnych w Polsce«. Ma to by filozofia historyi

buruazyi polskiej, z której wypywa, e po pierwsze,

buruazya w Królestwie zawdzicza swe powstanie i roz-

wój jedynie i wycznie Rosyi, nie tylko rynkom rosyj-

skim, lecz i wiadomemu, celowemu popieraniu jej przez

rzd najezdniczy w celach rusyfikacyjnych, e po wtóre,

buruazya polska nie odpacia rzdowi niewdzicznoci,

lecz owszem popara go ze swej strony i »krok za kro-

kiem* postpujc po tej drodze, pocigajc za sob inne

klasy spoeczne: szlacit, wikszo drobnomieszcza-

stwa i inteligencyi, staa si wreszcie »opor absoluty-

zmu i najazdu*, przedstawicielk »czynnej polityki ro-

syjskiej« w Polsce, »rosyjsk pod wzgldem politycz-

nym*. Buruazya » przenosi, e tak powiemy, rzd sa-

mowadny do Polski «, »spoeczestwo polskie wrasta,

e si tak wyrazimy, w absolutyzm, ten ostatni prze-

staje by wycznie rosyjskim, staje si take polskim
absolutyzmem*. P. L., jak widzimy, nie szczdzi okre-

le, aby uwypukli i jaknajostrzej wyrazi myl swoj

co do zupenego bankructwa wszelkiej polityki narodo-

wej w Polsce. A bankructwo to jest tylko rezultatem

stuletniego niemal rozwoju »klas buruazyjnyci w Pol-

sce«. P. L. tak si zawzia, tak zacietrzewia, e a
Kautsky musia j mitygowa w przypisku do artykuu.

^Nie cakiem stoimy na punkcie widzenia autorki i sza-

cujemy si ywotn polskiej narodowoci wyej, ni

ona« — zastrzega si starannie (str. 89). Ba, ceni »si

ywotn narodowoci polskiej « jaknajniej — to to prze-

cie stay leitmotiv pism p. L.l

Przyjrzyjmy si nieco jej wywodom liistorycznym.

Zasug wyhodowania w Królestwie przemysu i burua-

zyi p. L. przypisuje rzdowi rosyjskiemu. Aeby tego

dowie, p. L. przemilczaa fakt, e ju w ostatniej do-

bie istnienia Rzeczypospolitej gorliwie krztano si koo
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rozwinicia przemysu, e po rozbiorach rzd Ksistwa

Warszawskiego równie o to zabiega i e dziaalno
rzdu autonomicznego Kongresówki jest pod wielu wzgl-

dami tylko dalszym cigiem tyci usiowa. Rzd rosyj-

ski ani car absolutnie adnej w tym kierunku inicyatywy

nie dali. Pobudka bya ciyba tylko ta, e Aleksander I

zagrozi zniesieniem autonomii, jeeli w skarbcu Króle-

stwa bdzie nadal deficyt, to te minister skarbu Drucki

Lubecki energicznie wzi si do roboty, przyczem gó-

wnie ciodzio mu o interesy fiskalne a rozwój przemy-

su mia suy za rodek do tego celu. I to p. L. na-

zywa krzewieniem przemysu »w jaknajcilejszej zgo-

dzie i porozumieniu z Rosy« (str. 90), podczas gdy

w rzeczywistoci »Rosya« nie tylko nic z tem nie miaa

do czynienia, ale owszem ju wówczas sarkaa na kon-

kurency polsk! »Ukazy to carskie (1815—1830) — pi-

sze p. L. — zwabiy rkodzielników z zagranicy do Pol-

ski i przebiy pierwszy wyom w starym ustroju szla-

cieckim* (tame). »Wabienie rkodzielników z zagranicy*

byo tradycy, pozostawion przez rzd Ksistwa war-

szawskiego — i jeeli na ukazach figurowao imi car-

skie, to jednake byy one dzieem nie cara, lecz rzdu
polskiego. Z waciw sobie logik i znajomoci prawa

publicznego, p. L. gotowa przypisa rozwój przemysu

wgierskiego w ostatnich dziesicioleciach — cesarzowi

austryackiemu. A zreszt — zapytaby mona p. L. —
jeeli to prawda, e rzd rosyjski od samego pocztku

dy do wytworzenia buruazyi, jako »acucha, przy-

kuwajcego Polsk do Rosyi«, to dlaczegó polityki tej

nie stosowa np. na Litwie?

P. L. zaznacza, e po powstaniu 1830 r. rzd car-

ski podwyszy ca na towary polskie. »Ale wkrótce

w roku 1833 wracaj popierajce przemys uka-

zy carskie*, co jednak — wedug nas — dowodzi tylko
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tego, e rzd carski robi ustpstwa na rzecz przemysu

ze wzgldów fiskalnycli. O autonomicznej instytucyi fi-

nansowej, Banku polskim i dziaalnoci prywatnej Stein-

kellera p. L. woli nie wspomina, bo có to znaczy wo-

bec »ukazów carskich «!

W r. 1850 rzd carski zniós granic celn midzy
Polsk a Rosy, co bezwarunkowo byo wanym czyn-

nikiem w rozwoju przemysu naszego. Rzd kierowa

si tu chci stopniowego zniszczenia odrbnoci Polski

(Królestwo miao jeszcze wasny budet— do r, 1868

—

i odrbn administracy) oraz, zapewne, przykadem

ZoIlvereinu niemieckiego, który posuy za podstaw do

zjednoczenia ziem niemieckich pod wadz Prus. Ale i rzd
carski wówczas, i p. L. do dzidnia — nie wiedz, e
zjednoczenie celne prowadzi do zjednoczenia politycz-

nego, jeeli chodzi o jeden naród, jeeli ze wspólnymi

interesami ekonomicznymi cz si wspólne interesy

narodowe (por. Krauz, Wybór p. p. str. 249 — 255).

Dno do poczenia ekonomicznego i politycznego,

bardzo silna i ywa w narodzie niemieckim, poprze-
dzia Zollverein i zrcznie zostaa wyzyskana przez

Prusy. W pastwie za rosyjskiem, w trzynacie lat po

zniesieniu granicy celnej wybucho — powstanie,

P. L. naturalnie utrzymuje, e tylko szlachta, ducho-

wiestwo i drobnomieszczastwo byy wrogami najazdu,

natomiast buruazya staa po stronie Rosyi. Ale to ju
jest fantazya p. L. Oczywicie, jeeli przez buruazy
rozumie »pstre zbiegowisko rozmaitych niewyranych

egzystencyj* (str. 91), rónych kolonistów niemieckich,

lichwiarzy ydowskich itp., to to zbiorowisko bez a-
dnego wpywu spoecznego, jak sama p. L. przyznaje,

zupenie nie wchodzi w rachub, jako ywio zupenie

obcy, pozbawiony wszelkich tendencyj politycznych, ani

z Polsk, ani z Rosy nie majcy nic wspólnego. Na-
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tomiast, o ile buruazya si polszczya, albo wychodzia

ze spoeczestwa polskiego, o ile stawaa si zarodkiem

nowej warstwy w narodzie — nie zdradzaa ona bynaj-

mniej de antinarodowych, jak utrzymuje p. L., nie

staa po stronie Rosyi. Przed powstaniem 1863 r. i pod-

czas powstania — nieliczna wówczas — buruazya -
czya si z zamon szlacht w stronnictwo »biaych«,

tak jak drobnomieszczastwo szo rka w rk z nieza-

mon szlacht i inteligency, jako obóz » czerwonych*.

Zgoa faszywe jest twierdzenie p. L., e »szlachta i bur-

uazya stanowiy pod kadym wzgldem bieguny wprost

przeciwlege' (str. 91).

Ale p. L. umie przyrzdza jeszcze lepsze fabrykaty

historyczne. Jak »materyalistycznie« umie ona objani

powstania polskie! -Zagroona w swej wadzy nad chop-

stwem przez podstpne wichrzenia rosyjskiego rzdu,

zagroona przez faworyzowan przez Rosy gospodark

buruazyjn, szeroka masa szlachty pchnita bya ku

opozycyi. W danych warunkach jej wewntrzne walki

klasowe musiay przybra form narodowej walki z ro-

syjskim caratem* (tame). A wic szlachta robia po-

wstania, majc na widoku utrzymanie paszczyzny i po-

skromienie buruazyi, to byy jedyne pobudki powsta
narodowych! Jak ten przedziwny »materyalizm « piknie

si godzi — z Iowajskim! W rzeczywistoci za » pod-

stpne wichrzenia rzdu rosyjskiego < wród chopów
byy nie przyczyn ani powodem ruchu narodowego

wród szlachty, ale przeciwnie — jego skutkiem, nastp-

stwem powstania 1863 r. » Wichrzenia < te jeno osabi

mogy ruch narodowy szlachty, nie za go podsyci, jak

si wydaje p. L, Tak byo n. p. w Galicyi w r. 1846,

gdzie przeciwko »buntowniczej < szlachcie Metternich zor-

ganizowa krwawe szajki Szeli. Zreszt Mikoaj nie na-

ladowa tego przykadu, bo obawia si wszelkiego ru-
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chu, a zarazem nie chcia zaraliwego przykadu dla

chopów rosyjskich. To wywoao ów synny list Wie-

lopolskiego, w którym on korzy si przed carem, jako

obroc interesów szlacheckich. Nie potrzebujemy dalej

przypomina, e przed r. 1830 mowy by nie mogo
o wichrzeniach rosyjskich wród wocian, pierwszym

za czynem powstania 1863 r. by manifest o uwasz-

czeniu chopów — zwycistwo stronnictwa -czerwonych*

nad klasowymi interesami szlachty folwarcznej. Jake
wobec tego wszystkiego wyglda twierdzenie p. L. —
owoc potwornego zwizku »materyalizmu dziejowego*

z Iowajskim?

e ródem ruchów powstaczych byo take »za-

groenie szlachty przez gospodark buruazyjn^ — to

równie jest wymysem p. L. Buruazya bya zbyt saba,

aby sprzeczno interesów moga si ujawnia jako tako

powanie, a có dopiero prowadzi do »walki narodowej

z Rosy«! To te widzielimy, e buruazya, o ile bya

polsk lub spolszczon, czya si ze szlacht, taki za
przywódca szlachty jak Andrzej Zamojski sam zajmowa

si przemysem i popiera rozwój przemysowy.

Ale przejdmy do czasów po r. 1863, do okresu

waciwego rozwoju kapitalizmu i buruazyi. Poniewa

rozkwit buruazyi naszej nastpi po stumieniu powsta-

nia, w dobie, kiedy caa Europa buruazyjna zarzucia

na dobre wszelkie tradycye rewolucyjne, poniewa da-

lej — kada buruazya poda »spokoju«, »opieki nad

mieniem i yciem*, a nasza buruazya miaa nadto go-

towe, ogromne rynki na Wschodzie — rozumie si

przeto, e nie zdradzaa ona adnych niebezpiecznych

aspiracyj politycznych O ile za buruazya ta bya obc
(a wic szczególnie w odzi), to wogóle staa ona poza

wszelkiemi aspiracyami kraju.

P. L. rozwodzi si nad programami buruazyjnymi,

1



17

które powstay na tle kapitalistycznego rozwoju Króle-

stwa: nad prac organiczn i ugod. W pracy organi-

cznej widzi chytry manewr buruazyjny, polegajcy na

tymczasowem godzeniu ideaów narodowych z kapitali-

zmem i panowaniem rosyjskiem. W ugodzie za widzi

dalszy stopie rozwoju buruazyi, pozbycie si zupene

»narodowego frazesu« i »nieosonite popieranie« abso-

lutyzmu i najazdu. Przyjcie cara w Warszawie to —
w jej oczach — pocztek »nowej ery politycznego roz-

woju Polski", pocztek »polsko rosyjskiego absolutyzmu '.

Sowem, »organiczne wcielenie « w najgorszej czy najle-

pszej formie...

» Polsko - rosyjski absolutyzm « jest to jeden z tych

miych wynalazków p. L., którymi w zacietrzewieniu

swojej dyalektyki lubi ona zbogaca nauk. W jaki to

sposób szukanie przez buruazy i szlacht modus vi-

vendi przy istniejcych warunkach, w jaki to sposób

nadzieje klas posiadajcych, e przez lojalno uzyskaj

ustpstwa — mog absolutyzm z rosyjskiego uczyni

polskim? Czy Mikoaj II koronowa si na króla pol-

skiego, mianowa nowego Wielopolskiego, stworzy rzdy

polskie w Królestwie? Nie, powiedzia tylko do szlago-

nów i burujów: »Wierz w szczero uczu waszych« —
i absolutyzm polski gotów...

Tak si rzecz przedstawia p. L., która z czasowego

nastroju buruazyi, z bezmylnej jej taktyki lubi wyci-

ga dalekosine, epokowe wnioski. P. L. prawdopodo-

bnie si nie spodziewaa, e jej »nowa era polskiego

absolutyzmu* tak prdko minie, e ugoda tak prdko

uschnie i skurczy si. Nie przewidziaa, e maluczko —
a nastpi nowa era »frazesu narodowego«, e klasy po-

siadajce rzuc si w objcia narodowej demokracyi.

Bo p. L. lepa jest na to, e wszystkie te nastroje

i programy buruazyi, mdre czy gupie, nikczemne czy

twMtja Polska. 8
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nie-nikczemne, musz w sobie odbija tak lub owak

fakt odrbnoci naszego pooenia. Pani L. si wy-

daje, e opisuje fakt stopniowego upadku polityki naro-

dowej, gdy tymczasem górujcym faktem doby popo-

wstaczej jest antirewolucyjno naszych klas

posiadajcych. Nie »organiczne wcielenie« buruazyi

i szlachty do Rosyi — czego zgoa nie byo — lecz

przystosowywanie si tych klas do pooenia, stworzo-

nego przez polityk rzdow — oto co charakteryzuje

ich zachowanie si. Fakt zalenoci narodowej i niemocy

wobec absolutyzmu i najazdu mia tu naczelne znacze-

nie. To te po upadku ugody, a zwaszcza podczas re-

wolucyi obecnej, zmartwychwsta »frazes narodowy«,

pogrzebany przez p. L., i wikszo przewana naszych

ywioów szlachecko-buruazyjnych pogarna si do na-

rodowo-przeciwrewolucyjnej polityki, ucielenionej w na-

rodowej demokracyi (szerzej pisalimy o tern w broszu-

rze »Koordynacya czy utosamienie ?«). Poprostu jak

satyra na »organiczne wcielenie«. wyglda ten cakiem

odmienny rozwój naszych klas posiadajcych w porów-

naniu z rosyjskiemi. A p. L. ju zdya nadzwyczajnie

uproci sytuacy: polsko-rosyjski absolutyzm, jedna

w Rosyi i w Polsce szlachta, jedna buruazya, jedna

klasa robotnicza! 1 z tej »powodzi historycznej* p. L.

obiecywaa tylko uratowa, »co jeszcze ratowa si

daje« — kultur polsk (str. 101). Dziki Bogu! Bomy
ju, czytajc na str. 100: »andarm rosyjski jako szyld-

wach kultury polskiej — oto ostatnie sowo buruazyj-

nego nacyonalizmu« — na seryo si obawiali, czy przy

takim szyldwachu >- powód historyczna < nie uniesie

i kultury polskiej. Okazao si na szczcie, e » organi-

czne wcielenie« nie zjiizifi tak daleko i e »socyalde-

mokracya, pync pg4 pawilonem midzynarodowego
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socyalizmu, wiezie w Polsce na swej nawie skarb sprawy

narodowo-kulturalnej... ' (str. XXX). Bóg zapa i za to...

Wrómy jeszcze na chwil do artykuu p. L. W sa-

mym jego kocu okazuje si, e absolutyzm w r. 1898

mia u nas — oprócz wszystkich innych podpór, wy-

mienionych uprzednio przez p. L.,— jeszcze jeden »filar«:

chopstwo. P. L. bowiem wydawao si, e chop polski

po trzydziestu kilku latach jest wci jeszcze oddanym

rzdowi chopem z 63 r. e ju wówczas nie tylko na-

rodowa, lecz i socyalistyczna propaganda szerzya si

z powodzeniem wród wocian, o tem p. L. naturalnie

nie wiedziaa. »0 ile chop polski — pisaa ona w in-

nym artykule w r. 1896 — mógby mie fizyonomi po-

lityczn, to znamiennym jej rysem jest dzi jeszcze tra-

dycyjna nienawi do szlachty i niedowierzanie wzgl-

dem kadego ruchu narodowego, w którym chop po-

dejrzewa »paski szwindel«, a obok tego chopskie tpe,

niewolnicze przywizanie do rzdu carskiego, jako do

mniemanego wyswobodziciela chopa z pieka szlache-

ckiej paszczyzny« (str. 34). Zmiana — wedug p. L. —
moe nastpi tylko wtedy, gdy rzd porobi lojalnej

szlachcie ustpstwa kosztem chopów. »Skoro... szlachta

w imieniu caratu pocznie skór zdziera z cho-

pów, wtedy przyjdzie kres na star bajk o »carze —
oswobodzicielu chopów«. Wtedy niedugi okres nowej

gospodarki szlacheckiej wystarczy, aby zamieni ca go-

rycz zawiedzionej ufnoci w fanatyczn nienawi do cara,

a dzisiejszy filar samowadztwa w mocn podpor wal-

czcego proletaryatu« (str. 101). A przecie ju Kautsky,

który dalej chyba stoi od naszego ycia spoecznego, ni

p. L., w r. 1896 wnioskowa z pooenia ekonomicznego

chopów polskich i finansowej polityki rzdu, e wo-

cianin nasz przesta ju stanowi »powan zawad dla

ruchu narodowego« (str. 50). Prognostyki za p. L. oka-
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zay si akurat tyle warte, co jej wywody historyczne

i znajomo stosunków wspóczesnych *).

III.

Rewolucya socyalna, ustrój socyalistyczny

a niepodlego Polski.

P. L. kilkakrotnie, w rónych swoich artykuach za-

znacza, e wprawdzie o niepodlegoci Polski w ustroju

kapitalistycznym nie moe by mowy, ale za to zwy-

cistwo socyalizmu »samo przez si« t kwesty roz-

wie, usunie »raz na zawsze ujarzmienie narodu pol-

skiego i uniemoliwi wszelki ucisk kulturalny« (str. 177).

Jeszcze wyraniej mówi przyjaciel p. L., Franciszek Meh-

ring: »Dzi wskrzeszenie Polski moliwe jest tylko

drog rewolucyi socyalnej, w której proletaryat nowo-

ytny skruszy jednoczenie wasne swe kajdany« (str. 123).

Zdawao by si wic, e przynajmniej pod tym

wzgldem niema powodu do sporu. Okazuje si, e,

bd co bd, niepodlego Polski nie jest hasem prze-

brzmiaem, pogrzebanem wraz ze szlacheckiemi powsta-

niami, e je za swoje uzna i urzeczywistni rewolucya

socyalistyczna. Ale... Ale oto syszymy od p. L. surowe

napomnienie: »Narodowe wyzwolenie Polski po tej re-

wolucyi (socyalnej) jest samo przez si zrozumiae, nie

moe zatem stanowi adnego osobnego postulatu w agi-

*) W krytyce powyszej pominlimy róne szczegóowe

bdy p. L. Np. uwaa ona program pracy organicznej za bez-

poredni twór buruazyi, podczas gdy w rzeczywistoci by on

dzieem inteligencyl, co stanowi wcale donios rónic. B-
dnie równie przenosi „owiat ludow" i chopomastwo w czasy

pracy organicznej, podczas gdy rozwiny si one wanie po

upadku tego programu. I t. p.
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tacyi dzisiejszej* (str. 26). Dziwne, bardzo dziwne sowa!

Zdawao by si, e, jeeli ta rzecz jest zrozumiaa sama

przez si, bezsporna, jeeli konieczn konsekwency so-

cyalizmu jest niepodlego narodowa, to naley o tern

jaknajgoniej i jaknajczciej mówi i w tym duciu

prowadzi agitacy. Zdawao by si, e dla proletaryatu

narodu ujarzmionego jest to sprawa do wana, aby

z niej uczyni »osobny postulat w agitacyi«. Przecie

zarówno w propagandzie, jak w agitacy staramy si

rozwin i wyzyska wszystkie konsekwencye i wszyst-

kie strony socyalizmu — i im dokadniej to czynimy,

tern lepiej. Albo — albo. Albo czynimy z niepodlegoci

narodowej, jako jednej ze stron socyalizmu, jego wa-

runku lub konsekwencyi, »osobny postulat w agitacyi«,

— albo jest to tylko frazes do niczego nie obowizu-

jcy, rzucony »na odczepne« wobec zbyt natarczywych

argumentów. W pierwszym wypadku traktujemy niepo-

dlego powanie, w drugim za — tak, jak... p. L.

Ale niedo tego. Tracimy wszelk wiar w zape-

wnienia p. L., a raczej w szczero tych zapewnie,

skoro czytamy np. : »wzrGst siy politycznej proletaryatu

prowadzi w kocu do jego panowania w danem pa-
stwie, w adnym za razie do rozkawakowania tego

pastwa^Walka socyaldemokratyczna daje proletarya-

towi si do zniesienia pastwa, jako instytucyi spoe-

cznej, zastpienia go przez spoeczestwo socyalistyczne,

adn za miar nie daje mu siy do rozerwania danego

pastwa, jako ciaa politycznego, w ramach ustroju ka-

pitalistycznego« (str. 1 1). A wic proletaryat zapanuje
w istniejcych pastwach, co znaczy moe tylko, e
z istniejcych pastw zbuduje republiki socyalistyczne.

Z istniejcych? Gdzie tu wic miejsce na niepodleg

Polsk? Proletaryat zapanuje w danem, to znaczy przez

kapitalizm przekazanem pastwie, ale nie pokawakuje
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go. Co wic bdzie z Polsk, gdzie tu »wskrzeszenie

Polski«, przyobiecane przez p. L. i Mehringa?! Proleta-

ryat nie pokawakuje pastwa, ale zniesie je— odpowie

nam p. L. A wic rezultat: Polska w ustroju kapitali-

stycznym jest niemoliw, w ustroju socyalistycznym

niema co o niej mówi, bo wówczas pastwo »zniesie

si«. A wic Polska nigdy nie wskrzenie jako pastwo,

nawet jako pastwo robotnicze. Tylko, e nasz »socyal-

patryotyczny« umys nie moe pogodzi dwóch sprze-

cznoci: proletaryat zapanuje, to znaczy: stworzy

swoje pastwo, ujmie wadz w rce, zbuduje republik

socyalistyczn — a jednoczenie, wedug p. L., »zniesie«

pastwo- Logika nie pozwala naraz robi dwóch rzeczy

sprzecznych. Albo proletaryat posidzie wadz, a wic
stworzy nowe pastwo, oczywicie zupenie róne od

dzisiejszego, ale zawsze pastwo (zorganizowan, na

okrelonem terytoryum wadz, majc swoje organy

i sposoby regulowania stosunków spoecznych, wspól-

not ludzk) — albo odrazu »zniesie« pastwo, jak chc
anarchici. Tylko p. L. moe chcie dwóch tych rzeczy

jednoczenie. Rozumie si, zadaniem dalszego rozwoju

bdzie sprowadzenie do minimum »przymusowych« funk-

cyj pastwa, zastpienie »rzdów nad ludmi« »rzdem

nad rzeczami«, ale wszystko to moliwe jest tylko jako

ewolucya republiki socyalistycznej, pastwa-spoecze-

stwa robotniczego. A wic »zniesienie« pastwa w prze-

ciwiestwie do »rozkawakowania«, to tylko nowy wy-

krt p. L., aby nie stawia wyranie kwestyi polskiej

republiki socyalistycznej^

Bo i pocó? Wszak to drobnostka, o której mówi
nie warto, »wobec wszechwiatowego przewrotu«. »Gdy

(proletaryat) prdzej czy póniej ujmie ster polityki we-

wntrznej, jak i wszechwiatowej w swe donie, — zai-

ste wtedy skargi socyalpatryotów o przewodnictwo (?)
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kulturalne Królestwa przed caratem i o germanizacy

w Poznaskiem bd — wobec wszechwiatowego prze-

wrotu - przedawnionym sporem »o charcim ogonie«

(str. 146). Ale ba - kwestya polska, zdaniem p. L., jest

drobnostk nie tylko »wobec wszechwiatowego prze-

wrotu«, ale i w porównaniu — z kwesty alzacko-lota-

rysk. »...Jeeli mówi specyalnie o zaborze alzacko-

lotaryskim, to zniesienie go byoby nieskoczenie wa-

niejszem dla midzynarodowego proletaryatu (od wyzwo-

lenia Polski)« (str. 88).

Widzimy wic, do czego si sprowadzaj uroczyste

obietnice p. L., e Polska zmartwychwstanie w ustroju

socyalistycznym. Po pierwsze, nie wolno z tego robi

»osobnego postulatu w agtacyi«, po wtóre, republika

polska powstanie wtedy, kiedy ju pastw wogóle nie

bdzie, po trzecie, jest to drobnostka, niegodna uwagi

midzynarodowego proletaryatu.

P. L. dyalektycznemi sztuczkami tak zagrodzia

drog do Polski wogóle, e bez nowych amaców i kar-

koomnych skoków, takich jak powysze, nie moe na-

turalnie przebrn do Polski socyalistycznej. Bo i jake?

Cigle syszymy od niej, e kwestya polska j u jest

rozwizana, i to w sensie przeczcym, przez »organiczne

wcelenie«, ekonomiczne i polityczne, wszystkich trzech

zaborów do pastw najezdniczych, e szczególnie Kró-

lestwo i Rosya stanowi jeden organizm (gdzieindziej

czytamy: mechanizm) ekonomiczny, e nietylko polskie

klasy posiadajce »zasymiloway si — jak utrzymuje

Mehring— z klasami panujcemi we wszelkich (?) trzech

pastwach podziaowych« (str. 122), ale e ten sam los

spotka proletaryat polski w stosunku do proletaryatu

rosyjskiego, austryackiego i niemieckiego. Wyobramy
sobie, e wszystko to jest prawd i e zwyciski prole-

taryat spotyka taki szemat w rzeczywistoci, nietylko
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w artykuach p. L. Z jakiej racyi ma on rozbija »orga-

nizmy ekonomiczne*, to jest pewne caoci, do pewnego

stopnia wystarczajce sobie, a wic gotow, naturaln

podstaw »socyalizacyi«? Dlaczego proletaryat ma bra
si do rozwizywania kwestyj, ju dawno rozwizanych

w sposób cakiem przeciwny? Dlaczego proletaryat ma
galwanizowa trupa i odbudowywa, zburzon przez ka-

pitalizm, »star ruder nacyonalizmu« (str. 88)? W jaki

to sposób proletaryat polski, któremu p. L. surowo za

brania »wystawia niepodlego jako osobny postulat«,

któremu si nakazuje pilnie baczy na supy graniczne,

któremu si wyrywa z rk trójzaborow »majówk«,
a jego delegatom na kongresach midzynarodowych nie

pozwaa razem siedzie i obradowa. — w jaki to spo-

sób proletaryat, tak wychowany, ma nagle poczu pra-

gnienie »jednoci i niepodiegoci« ? Zrozumie, e teraz

»ju wolno«? X

Prawa logiki i rozwoju historycznego nie ustaj,

kiedy jest mowa o przewrocie socyalistycznym. Socya-

lizm nie bdzie improwizacy, ani widzeniem z Apokali-

psy, ani cudown przemian za skinieniem ródki cza-

rodziejskiej. Moe on wyzwala tylko istniejce siy, doj-

rzae czynniki, moe rozwizywa nie pogrzebane
kwestye, lecz tylko nierozwizane albo rozwizane le

i niedostatecznie. Proletaryat zwyciski rozwie wszyst-

kie dzisiejsze kwestye narodowociowe (o ile one do tego

czasu nie bd rozwizane), ale to nie przyjdzie »samo

przez si«. Wszystkie te czynniki spraw narodowocio-

wych, które istniej dzisiaj, a wic np.: kwestya tery-

toryum, zabezpieczenia praw mniejszoci narodowych,

zwizku spraw ekonomicznych z narodowemi i t, p.,

bd istniay i wówczas i domagay si uregulowania.

Rónica naturalnie bdzie ta, e kwestyj tych nie bdzie

komplikowa antagonizm pastw i klas, e wic
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bd rozwizane w sposób pokojowy i demokratyczny

na mocy plebiscytu, umowy wzajemnej i t. p. Ale adna
nowa republika czy przed, czy po zwycistwie so-

cyalizmu — oczywicie nie moe powsta, jeeli spoe-

czestwo odpowiednie w dobie rozwoju kapitalistycznego

zatraci zdolno i mono samodzielnego bytu, poczu-

cie swojej odrbnoci politycznej, jeeli si »wcieli« do

obcych spoeczestw jako np. — mówicy po polsku —
rosyanie, austryacy czy niemcy. A wanie taki rozwój,

zdaniem p. L., ma nas doprowadzi do zjednoczenia

i wyzwolenia w ustroju socyalistycznym!

Przypumy, e kto orlim wzrokiem przejrza cay

okres, dzielcy nas od ostatecznego zwycistwa socya-

lizmu, i doszed do wniosku, e zjednoczenie ziem pol-

skich i zupena niepodlego Polski s przed tym ter-

minem zgoa niemoliwe. Jeeli jest to czowiek, który

powanie traktuje spraw niepodlegoci i realistycznie,

naukowo — przewrót socyalistyczny, to musi on sobie

powiedzie: aeby kiedy urzeczywistnia si niepodle-

go, proletaryat ju dzi musi do niej dy, musi si

stara zbliy do tego ideau, musi walczy o to wszystko,

co odrbnoci narodowej i spoecznej Polski nadaje, cho
czciowo, polityczny wyraz. Oczywicie nie przez »orga-

niczne wcielenie«, jeno przez rozwijanie samoistnoci

swojej na zasadzie demokratycznej i na gruncie walki

klasowej dojdziemy do Polski socyalistycznej.

P. L. ma wszake wasn metod rozumowania,

któr zwie »dyalektyczn«, a która w danym wypadku

polega na tem, e »narodowe wyzwolenie Polski«

w ustroju socyalistycznym traktuje si jako spraw bez

korzeni w przeszoci, bez przyczyny i bez celu, a wic

—

jako mtny frazes bez adnego praktycznego znaczenia.
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IV.

Rozwój kapitalistyczny, konieczno historyczna

i historyczne »przypadki«.

Przeniemy si teraz z krainy przyszoci na grunt

ustroju kapitalistycznego. Na tym gruncie, jai< wiemy,

p. L. surowo zabrania proletaryatowi dy do niepo-

dlegoci Polski, czyli — innemi sowy — pragnie ode-

bra deniu temu wszelki grunt. Albowiem, wedug
niej, niepodlego Polski nie moe wylegitymowa si

koniecznoci historyczn. Konieczno historyczna —
w jej przedstawieniu — to jaka sia metafizyczna, kr-

cca ludmi, jak maryonetkami. Konieczno ta oznacza,

e si co sta musi — nie dlatego, e ludzie do tego

d, korzystajc z rozwoju ekonomicznego, ale e sam

rozwój ekonomiczny do tego zmierza. Kade denie
proletaryatu, cay t. zw. program minimalny, aeby po-

zyska ask w oczach p. L., musi si usprawiedliwi

nietylko moliwoci swoj, nie tylko zgodnoci z inte-

resami proletaryatu, nie tylko tem, e nie przeczy roz-

wojowi ekonomicznemu, nie tylko tem, e— teoretycznie

przynajmniej — da si pogodzi z kapitalizmem. To

wszystko zamao. Jak Szajlok, p. L. domaga si caego

swego dugu. Program minimalny powinien wykaza,

e musi si na gruncie kapitalistycznym urzeczywistni,

e kapitalizm w tym kierunku prze z nieubagan si.

„Program bezporedni (?) partyi socyalistycznej — mówi

p. L. — nie moe przedstawia nic innego, jak tylko

etapy historyczne w rozwoju dzisiejszego spoe-

czestwa ku socyalistycznemu przewrotowi* (str. 139).

A te znów etapy s z góry wytyczone przez koniecz-

no historyczn, przez kierunek rozwoju ekonomicznego

w danym kraju.

Co prawda, „konieczno historyczna" niezawsze
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U p. L. ma tak grone, metafizycznie - nieubagane obli-

cze. Niekiedy okazuje si, e ta „konieczno historycz-

na« to tylko „tendencye rozwoju spoecznego". To, co

na jednej stronicy „postpuje naprzód z fatalizmem praw

przyrody" (str. 138), gdzieindziej znów kroczy o wiele

skromniej, jako „tendencya" spoeczna. A to s ciyba

rzeczy róne. Konieczno historyczna nie daje adnego

wyboru: jedna tylko rzecz na jej mocy urzeczywistni

si musi. Tendencye iistoryczne daj do pewnego sto-

pnia taki wybór, gdy ich wytwór spoeczny powstaje

jako wynik cierania si rónych tendencyj, jako wypa-

dkowa rónych czynników i ich wzajemnego na siebie

dziaania. Rónica to bardzo wana, ale p. L. nie zdaje

sobie z niej sprawy albo j ignoruje, widocznie pra-

gnc nada wicej „fatalizmu praw przyrody" wywodom
swoim.

Niekiedy znów u p. L. »konieczno historyczna«

przedzierzga si w trywialnie-pospolity interes buruazyi.

W tej wersyi, najmniej fatalistycznej, konieczno ta

sprowadza si poprostu do przeszkody, jak te lub owe

denia proletaryatu napotykaj w interesach, mniej lub

wicej ywotnych, mniej lub wicej trwaych — klas

posiadajcych. Z t wersy bdziemy jeszcze póniej

mieli do czynienia. Ale poniewa p. L. wypiera si uto-

samiania w wielu wypadkach interesów rozwoju spoe-

cznego z interesami buruazyi (str. 72), przytoczymy

wic tu zaraz wcale niedwuznaczne jej zdanie: »Polity-

czna fizyonomia mieszczastwa jest w Polsce, jak wsz-
dzie wogóle, najwierniejszem odbiciem interesów kapi-

talizmu w kraju« (str. 5). Ba, to widzielimy ju poprze-

dnio, e p. L. nawet czasowe nastroje buruazyi, nawet

jej taktyk w danej chwili podnosi do godnoci »konie-

cznoci historycznej «, z któr proletaryat w aden spo-

sób rady sobie da nie moe.
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Niekiedy jeszcze — a nawet zwykle — p. L dla

podparcia tej specyalnej »koniecznoci« ekonomicznej,

która wciela dzielnice Polski do pastw zaborczych, ma
w obwodzie »trzy rzdy«. Przyzna naley, e ta osta-

tnia »konieczno«, oszczeciniona bagnetami, jest o wiele

powaniejszym argumentem od naukowych wywodów
p. L. Ale p. L. wcale nie dostrzega, e dwie te »konie-

cznoci« s zupenie rónego gatunku, a nawet czsto

—

antagonistyczne. Wemy przykad. Swego czasu p. L.

w prasie niemieckiej gorco przemawiaa za oderwaniem

Armenii od Turcyi, jako za koniecznoci historyczn,

poniewa Turcya niezdolna jest do kapitalistycznego

rozwoju i musi si rozpa. A jednak to, co byo »ko-

niecznoci historyczn* dla Armenii, okazao si sab-

szem od bagnetów tureckich — i musi by chyba wsparte

przez dyplomacy i bagnety europejskie, aeby si urze-

czywistni. Dla Grecyi, Serbii, Bugaryi wyzwolenie byo
zapewne »koniecznoci historyczn*, ale prawdopodo-

bnie bardzo dugo wypadoby im czeka na jej urzeczy-

wistnienie, gdyby nie pomoc rzdów europejskich. Albo

inny przykad. P. L. przyznaje, e powstania polskie

byy »koniecznoci historyczn*: wobec nikego rozwoju

kapitalizmu nie byo jeszcze wówczas »organicznego-

wcielenia*, przodujca pod wzgldem ekonomicznym

warstwa szlachecka staa na czele ruchu narodowego

itd. A jednak — bagnety nawet nie trzech rzdów za-

borczych, lecz tylko jednego wystarczay, aeby t »konie-

czno« zdepta i zgadzi ze wiata. Bo p. L. nie wie,

e w yciu rzeczywistem cieraj si róne »konieczno-

ci« i e wcale niezawsze to, co nazywa »koniecznoci«

ekonomiczn, wychodzi z walki zwycisko.

P. L., stosownie do potrzeb polemicznych, wysuwa

róne postaci swojej „koniecznoci": to jako nieubagan

metafizyczn potg, to jako agodniejsz „tendency
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Spoeczn", to jako interesy klas posiadajcych, to wre-

szcie jako si, wspart o bagnety. Nieciso poj, on-

glowanie wyrazami bez dokadnie okrelonej treci, oka-

zuj jej niemao usug w polemice.

Wrómy wszake do kwestyi t. zw. programu mi-

nimalnego. Kautsky co do tego zrobi p. L. kilka ojcow-

skich uwag, karcc za „dziwne niezrozumienie istoty so-

cyalistycznego programu". „Nasze dania praktyczne —
mówi Kautsky — ...nie mierz si tern, czy dadz si

urzeczywistni przy stniejcem ustosunkowaniu si, lecz

podug tego, czy dadz si pogodzi z istniejcym

ustrojem spoecznym i czy ich realizacya w stanie jest

uatwi i poprze walk klasow proletaryatu i utoro-

wa mu drog do wadzy politycznej. Na chwilowe usto-

sunkowanie si nie zwracamy przytem adnej uwagi.

Programu socyalno-demokratycznego nie robi si na mo-

ment, on powinien wystarczy na wszystkie ewentual-

noci w dzisiejszem spoeczestwie. I suy powinien

nie tylko do dziaalnoci, lecz take do propagandy..."

(str. 45). W tych zwizych, jdrnych sowach zawiera

si waciwie druzgoczca krytyka stosowania przez p.

L. pojcia koniecznoci dziejowej, czy to jako fatalizmu

metafizycznego, czy jako oportunistycznego liczenia si

ze stosunkiem si*) w danej chwili (a wic: interesy

buruazyi, „trzy rzdy zaborcze"). Krauz w art. „Osta-

tnie nieporozumienie'- (zob. Wyb. p. p. str. 168 — 188)

szeroko rozwin analiz pojcia programu minimalnego,

uznajc go za wypywajce z interesów proletaryatu, ale

zgodne z interesami tych lub owych innych warstw

spoecznych, nie bezwzgldnie sprzeczne z ustrojem ka-

pitalistycznym — sformuowanie rónych szczebli,

*) Oczywicie „stosunek si" odgrywa wan rol w tak-

tyce, ale nie powinien wpywa na program.
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prowadzcych do socyalizmu, lub rónych stron so-

cyalizmu. S to jednak przedewszystkiem szczeble logi-

czne; czy i w jakim stopniu stan si rzeczywistoci

na gruncie kapitalistycznym, to ju zaley od warunków,

których z góry prawie nigdy przewidzie nie mona.
»Róne spoeczestwa faktycznie wznosz si na nie-

które z tych szczebli, a robi to nierównomiernie, do-

rywczo, czciowo, to w jednej dziedzinie, to w drugiej«

(str. 176). W kadym razie midzy programem minimal-

nym a ostatecznym celem socyalizmu niema i nie moe
by jakiej przepaci: »bo ostatecznie program maksy-

malny musi si znajdowa i w minimalnym, tylko ujty

z pewnej strony i posunity do pewnego stopnia«

(str. 178).

Do powyszych wywodów dorzucimy jeszcze kilka

uwag. Rzecz jest uwagi godn, e polityczna cz so-

cyalistycznego programu minimalnego waciwie zawiera

niemal wszystko, co stanowi bdzie musiao — przynaj-

mniej pocztkowo — formy polityczne republiki socya-

listycznej. Bo jest rzecz jasn, e pod wzgldem poli-

tycznym republika socyalistyczna nie bdzie niczem in-

nem, jak demokracy w najszerszem i najpeniejszem

sowa tego znaczeniu. Ale zgoa nie jest rzecz pewn,
czy wszystkie te dania polityczne speni si w ustroju

kapitalistycznym we wszystkich krajach, natomiast jest

rzecz pewn, e nie wypywaj one mechanicznie, spo-

sobem p. L., z rozwoju kapitalistycznego.

Kapitalizm »sam przez si« wymaga istotnie pe-

wnej sumy wolnoci i praw obywatelskich. Ale, jak uczy

dowiadczenie, moe on si przez bardzo dugi czas go-

dzi z przestarzaemi formami politycznemi, np. z abso-

lutyzmem. Z drugiej wszake strony godzi si równie

z najpostpowszemi formami politycznemi — i to wy-

starcza, aeby one figuroway w programie minimalnym
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partyi socyalistycznej kadego kraju. Jeeli jednak ka-

pitalizm godzi si, przynajmniej teoretycznie, z daleko

idc demokracy, to jeszcze wcale nie znaczy, eby ta

ostatnia bezporednio z kapitalizmu wypywaa, stano-

wia jak »konieczno ekonomiczn*. Stanowi ona

istotnie konieczno, ale— dla proletaryatu, poczci i dla

innych warstw niekapitalistycznych lub pókapitalisty-

cznyci, jak drobnomieszczastwo, wociastwo.
P. Luksemburg z tryumfem gosi, e — w przeci-

wiestwie do programu niepodlegoci Polski — program

»konstytucyi rosyjskiej* opiera si na koniecznoci dzie-

jowej, poniewa »upadek absolutyzmu* wynika z ela-

zn konsekwency z rozwoju kapitalizmu (str. XVII).

»Program (ten)... jest wytworem objektywnego biegu hi-

storyi, przy którym patryarchaine gospodarstwo wo-
ciaskie zostaje podkopane i tem samem zostaje za-

cliwiana podstawa bytu caratu...* (str. 177). Rozumie si,

e »upadek patryarchalnego wociastwa*, to jest zja-

wisko czysto rosyjskie, nie moe posuy za podstaw
dla niepodlegoci Polski, — jeeli oznacza objektywny bieg

historyi, to nie naszej, i wypada nam tylko liczy si

z nim, jako z faktem, majcym porednio i dla nas

znaczenie, ale nie mogcym suy za motyw adnego
polskiego programu. Tylko p. L. mogo wpa do gowy
faktami ycia specyalnie rosyjskiego motywowa de-
nia proletaryatu polskiego. Ale t uwag zrobilimy tutaj

mimociodem. Wracajc do rzeczy, zapytamy: skd ta

pewno p. L., e z kapitalizmu rosyjskiego koniecznie

wynika »upadek absolutyzmu*, a nie np. póabsolutyzm,

jak w Prusiech? Sam przez si kapitalizm doskonale by

si i na dugo z tak form polityczn pogodzi. Z dru

giej strony, p. L. nie poprzestaje ju obecnie na czysto

negatywnej formule: »upadek absolutyzmu*, lecz za to-

warzyszami rosyjskimi powtarza danie »republiki de-
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mokratycznej«. Czy i to danie jest elazn konsekwen-

cy rozwoju kapitalistycznego Rosyi? Czy nie jest ono

raczej elazn konsekwency potrzeb i interesów prole-

taryatu? I czy z równie elazn konsekwency nie po-

ciga za sob niepodlegoci Polski, chociaby sfedero-

wanej z Rosy? Ale p. L. nie lubi myle o warunkach

i konsekwencyach dania republiki w Rosyi.

Ba, p. L. moe da zniesienia wojsk staych i za-

prowadzenia milicyi ludowej ju »dzi«, to znaczy

w ustroju kapitalistycznym, pozostajc w bogiem mnie-

maniu, e to nie pociga za sob adnych dla Polski

konsekwencyj. Moe da zniesienia ce - i jednocze-

nie twierdzi, e obecny kierunek przemysu polskiego,

w znacznym stopniu uwarunkowany polityk celn

pastw zaborczych, pozostanie niezmienny na ca przy-

szo ustroju kapitalistycznego. »elazna konsekwency
koniecznoci dziejowej« upov/ania j widocznie do

wszelkich niekonsekwencyj w myleniu.

Swoj »konieczno dziejow« p. L. osiga przez

sztuczne upraszczanie stosunków spoecznych i wyrzu-

canie za nawias caego szeregu zagadnie, które mo-

gyby zepsu szemat. Nic dziwnego, e w rezultacie

otrzymuje to, co ju poprzednio woya w przesanki.

Jest to znana sztuczka prestidigitatorska. Jeeli si

wszystko, co si w pastwie rosyjskiem dzieje, sprowa-

dzi z góry do rozwoju kapitalizmu rosyjskiego, jeeli si

zatrze wszelkie odrbnoci wszystkich dzielnic, to natu-

ralnie z tego wyniknie »upadek absolutyzmu« i konsty-

tucya centralistyczna. W ten sposób naturalnie z góry

si wyklucza wszelk odrbno polityczn, wszelkie fe-

deralizmy, unie, czy niepodlegoci — wtedy mona mie
»i noc spokojn, i dzie nietskliwy«, mona opiera

z fatalistyczn rezygnacy republik demokratyczn na

»elaznych konsekwencyach rozwoju kapitalistycznego

«
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a rzdy najazdu w Polsce na... nnilicyi ludowej. 1 tylko

dziwi si wypada, e kwestya polska nie daa si prze-

kona argumentami p. L. i cigle w tej lub innej formie

wraca i narzuca si uwadze!

W powyszych wywodach mówilimy o »konieczno-

ci dziejowej* w stosunku do programu minimalnego

—

wedle tego pojmowania kwestyi, z jakiem najczciej

w ksice krytykowanej mamy do czynienia. Ale moe
ujrzymy jeszcze jedno jej oblicze? Moe si oka nowe

konsekwencye »elaznej konsekwencyi« p. L.? Chocia

trudne to do uwierzenia, ale tak jest. W pewnem miej-

scu czytamy mianowicie, e nie cay program minimalny

jest koniecznoci kapitalistyczn, e proletaryat moe
zdoby tylko »pewne podrzdne ustpstwa, nie sprze-

ciwiajce si ogólnemu ustosunkowaniu spoeczno-poli-

tycznemu«, e »walka o ustpstwa na rzecz da wa-
ciwie robotniczych idzie, jak z kamienia«. »Jedn nie-

zawodn a najgówniejsz zdobycz tej walki jest wsz-
dzie — wzrost tak organizacyi, jak polity-

cznej wiadomoci ludu roboczego, który

nie przez stopniowy wzrost ustpstw pozytywnych, lecz

naodwrót, przez coraz wzrastajc r e a k c y klas pa-

nujcych wreszcie do ostatecznej walki o przewrót so~

cyalistyczny doprowadzi musi« (str. 146 — 7). Mniejsza

o to, e p. L., w zwizku z powyszymi wywodami,

»obalenie caratu« naiwnie uwaa za »ustpstwo« —
widocznie ze strony obalonego. Pomijamy równie to, e
p. L. z waciw sobie dokadnoci nie okrela, co na-

ley rozumie przez »dania waciwie robotnicze«. Nie

wchodzimy w roztrzsanie kwestyi, czy pesymizm p. L.

co do nikoci »ustpstw pGzytywnych« jest uzasadniony

i czy go mona rozciga na wszystkie kraje i na ca
przyszo kapitalistyczn. Chodzi nam tutaj tylko o pod-

krelenie, e p. L. rozwija w powyszych zdaniach ca-

Kwestya Polska. 3
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kiem nowe pojmowanie, przynajmniej pewnej czci,

da t. zw. minimalnych. Nie s to ju »etapy histo-

ryczne«, o których dawniej od niej syszelimy, niema

tu ju mowy o koniecznoci dziejowej ich urzeczywi-

stnienia. Przeciwnie, p. L. wprost owiadcza, e nie przez

nie dojdzie si do ustroju socyalistycznego. 1 raptem

przypisuje im si tylko uwiadamiajce i organizacyjne

znaczenie, o czem dawniej mowy nie byo, gdy p. L.

—

zdawao si — przypisuje takie znaczenie tylko de-
niom, wypywajcym z »elazn konsekwency« z ko-

niecznoci dziejowej. Teraz ten czynnik, który dawniej

pozostawa w cieniu, jako podrzdny i uwarunkowany,

obecnie wystpuje na pierwszy plan i butnie wyrzuca

za drzwi — konieczno dziejow na gruncie kapitalisty-

cznym,

Ale to jeszcze nie koniec dziwów. Z niektórych ar-

tykuów, umieszczonych w ksice, okazuje si, e hi-

story rzdzi nie jedna potga, jak nam dotychczas mó-

wia p. L., to jest konieczno dziejowa, lecz i druga,

której na imi: przypadek. Mianowicie dowiadujemy si

ze zdziwieniem, e niepodlego Polski, zoona do grobu

przez konieczno dziejow, moe zmartwychwsta »chyba

tylko« przez przypadek. Wiadomo, e »przypadki« cho-

dz po ludziach. Ale eby a takie »przypadki« cho-

dziy po historyi i psuy robot »koniecznoci dziejo-

wej« — to doprawdy rzecz nadprzyrodzona. A jednak

tak jest. Mianowicie Kautsky w »Neue Zeit« z 1903/4 r.

zastanawia si nad ewentualnociami, przy których pra-

wdopodobnem si dzi wydaje odbudowanie Polski. To

dao pochop autorowi artykuu w »Przegldzie socyal-

demokratycznym« (artyku znajdujemy w ksice) do na-

stpujcych wynurze: »Kautsky.., wypowiada zdanie, e
wogóle kwestya odbudowania Polski znajduje si poza

obrbem koniecznoci dziejowych, czyli (!) ten-
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dencyj rozwoju spoecznego. Moe ona by tylko rzecz

przypadku, a wic przedmiotem dowolnych kalkulacyj,

mniej lub wicej utopijnych i nie majcych nic

wspólnego z naukowem badaniem ewolucyi historycznej.

Jest to najzupeniej nasz pogld...« (str. 136). A dalej

tame: »jeeli, jak Kautsky uwaa, odbudowanie Polski

mona sobie najwyej przedstawi jako wynik przy-

padku historycznego, nigdy za jako wynik logiczny

spoecznego rozwoju...*

Na miy Bóg! w jaki wertep niedorzecznoci i he-

rezyj naukowych wpadlimy wraz z »Przegldem«! Gdzie

tu materyalistyczne pojmowanie dziejów, gdzie zreszt

najpospolitsze pojcie przyczynowoci i prawidowoci?

Zamiast tego znajdujemy podzia na konieczno i przy-

padek, na logiczne wyniki rozwoju spoecznego i nielo-

giczne wyniki przypadku. I te ostatnie mog si okaza

w sprawie niepodlegoci silniejszemi od koniecznoci

dziejowej. Gdzie tu logika?

Napróno tylko autor z „Przegldu" chce za sob

pocign Kautsky'ego w ten wertep. Kautsky nic po-

dobnego nie mówi. Kautsky uznaje konieczno
dziejow niepodlegej Polski wogóle i moliwo
urzeczywistnienia tej koniecznoci jeszcze w kapitali-

stycznym ustroju. Podstaw tej moliwoci nie jest a-

den „przypadek", lecz odrbno narodowa i spoeczna

Polski, jej zdolno do samoistnego bytu i ywotny in-

teres, jaki ma w tej sprawie — w pierwszej linii —
proletaryat polski. Bez tych czynników adne warunki

i okolicznoci nie mogyby wskrzesi Polski, bo trupa,

jak wiadomo, aden „przypadek" na wiecie nie powoa

do ycia. Ale jeeli Polska moe i chce y samoistnem

yciem politycznem, to jednak niepodobna dzi doka-

dnie powiedzie, w jaki sposób i w jakich formach to

si stanie. ,Jeeli — mówi Kautsky — zwracamy si do

3»
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konkretnych form, które proces rozwojowy moe przy-

bra dla pojedynczych narodów, to natrafiamy na tak

skomplikowane zjawiska, e jest niemoliwem z niejak

pewnoci przewidzie nawet na najbliszy czas, jakie

rezultaty zrodzi wzajemne oddziaywanie na si niezli-

czonych czynników, które tu w gr wchodz". Jak wi-

dzimy, i tutaj niema mowy o adnym „przypadku", jena

o trudnociach analizy wszystkich tych tendencyj, któ-

rych rezultatem moe by ten lub ów konkretny fakt

przyszoci. Rozumie si, nie tyczy si to tylko Polski,

ale i wszystkich innych krajów. Kautsky próbuje jednak

naszkicowa prawdopodobny wedug niego rozwój, który

moe doprowadzi do niepodlegoci Polski w dzisiej-

szych warunkach. Przy przewrocie w Rosyi stanie na

porzdku dziennym kwestya polska i polacy w tej lub

innej formie zdobd wolno narodow. Zdemokratyzo-

wanie Rosyi wywoa cienie do niej narodów sowia-
skich Austryi, Austrya si rozpadnie, niemiecka ludno
Austryi poczy si z pastwem niemieckiem. To wzmo-
cni poudnie niemieckie, osabi Prusy, zabór pruski sta-

nie si mniej dla Niemiec potrzebny i moliwe jest, e
odpadnie od Prus i przyczy si do innych, wyzwolo-

nych dzielnic Polski.

Kautsky nie rczy, czy rozwój wanie tak si od-

bdzie, a nie inaczej. 1 nas to tutaj nie interesuje. Ale

w wywodach Kautsky'ego niema ani ladu powoywania

si na jaki „przypadek", niszczcy konieczno dziejow

i psujcy „logiczne wyniki rozwoju spoecznego". S
tylko przypuszczenia o moliwem w przyszoci skom-

binowaniu si rónych czynników spoecznych. „Socyal-

demokracya" od kilkunastu lat dowodzi, e pod wzgl-

dem politycznym trzy zabory nie maj nic wspólnego,

e kada dzielnica Polski jest „organicznie wcielona" do
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pastwa zaborczego i jego tylko yciem yje. A kiedy

Kautsky przychodzi i powiada, e przy przewrocie w Ro-

syi Królestwo moe zdoby niepodlego lub przynaj-

mniej odrbno polityczn, e dwie inne dzielnice —
pod wpywem cienia do Królestwa i przewrotu w Au-

stryi i Niemczech — mogyby zjednoczy si z Króle-

stwem, to „Przegld socyaldemokratyczny" nazywa to

wszystko „przypadkiem". Dawniej syszelimy od p. L.

tak gbok myl: „konieczne, a wic moliwe" (str.

142), teraz syszymy niemniej gbokie: „moliwe, a wic
przypadkowe"...

„Przegld" dodaje, e przy takim „przypadku" zgoa

nie moe by mowy o „akcyi klasowej polskiego pro-

letaryatu". Coraz lepiej ! Wic w zdobywaniu dla zaboru

rosyjskiego wolnoci narodowej i odrbnoci politycznej

proletaryat polski nie odgrywa adnej roli? Dotychczas

mylelimy, e odgrywa wanie naczeln. Wic w ci-

eniu narodowem do siebie trzech zaborów proletaryat

nie jest zainteresowany, udziau nie bierze? Wic prze-

wrót w Austryi i w Niemczech, którego wynikiem moe
by odpadnicie od tych pastw dzielnic polskich —
odbdzie si bez adnej akcyi ze strony proletaryatu pol-

skiego? Proletaryat polski bdzie sta na stronie i przy-

patrywa si obojtnie, jak odbywa si to widowisko?

Zaprawd, zaprawd, dziwne przypadki chodz po

historyi i wyprawiaj brewerye, niszczc mistern tka-

nin koniecznoci dziejowej. Rzekby — dwie metafi-

zyczne potgi spieraj si o losy ludzkie: surowa, po-

wana Konieczno, z „elazn konsekwency" snujca

pasmo przeznacze ludzkich, i zoliwy Chochlik-Przy-

padek, nieobliczalny w swoich figlach, cakowicie zmie-

niajcych plany i twory koniecznoci....
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V.

Budowanie pastwa klasowego i budowanie

demokratycznego centralizmu.

„Nie bdziesz budowa pastwa klasowego" — tak

brzmi jedno z przykaza p. L , zwrócone do proletaryatu.

Syszelimy ju o tem, e proletaryat pod adnym po-

zorem nie moe „kawakowa" pastwa buruazyjnego.

Teraz dowiadujemy si bliszych szczegóów, czego pro-

letaryat nie moe zrobi. „Nie moe przeszkodzi klasom

panujcym w prowadzeniu wojen i, co za tem idzie,

w zmienianiu politycznej mapy Europy", nie moe tem-

bardziej „wbrew yciowym interesom klas panujcych

stwarza nowe pastwa i rozdrabnia ju istniejce*

,,Podczas gdy dotd nowe pastwa tworzone byy przez

klasy posiadajce w ich wasnych interesach, przyczem

klasy ludowe byy uywane za niewiadome narzdzie,

tu — sam proletaryat, uwiadomiony, ma powoa do

ycia nowe pastwo klasowe" (str. 6—7). P. L. natrzsa

si nad „dziecinnad, wedug której proletaryat polski

na wasn rk ma sobie da rad z trzema polskiemi

buruazyami i z trzema rzdami"* pastw rozbiorczych,

a zarazem w dnoci swojej do zniesienia wszelkich

pastw klasowych stworzy przedewszystkiem nowe pa-
stwo klasowe" (str. 1 08). Gdyby proletaryat mia siy do

tego potrzebne, to wystarczyyby one równie — do

przewrotu spoecznego, do zaprowadzenia wprost ustroju

socyalistycznego.

Zdawao by si, i sowa te s tak stanowcze, e
nie dopuszczaj adnych wtpliwoci. Ale oto czytamy

u sojusznika p. L., Parvus'a takie zdania: „Najblisze

zadania polityczne socyaldemokracyi polegaj nie na po-

wikszeniu politycznego rozdrobnienia Europy, lecz — na

jego usuniciu. Ju dziki temu okazuj si w osobli-
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wem wietle róne dnoci narodowe, o ile maj na

celu utworzenie w Europie nowych maych pastewek".

Przy jednoci niemieckiej i woskiej chodzio o przetwo-

rzenie wizki maych pastewek na wielkie pastwo,

polakom za chodzi o »wystruganie nowego pastwa

z maego«. A wic Parvus nie zabrania proletaryatowi d-

y do tworzenia wielkich pastw z maych, nie po-

dobaj mu si tylko mae pastwa, co zreszt nie prze-

szkodzio Norwegii oderwa si od Szwecyi, Kubie od

Hiszpanii, nie przeszkadza Wgrom dy do rozlunienia

zwizku z Austry. Ale i sama p. L. umie sobie prze-

czy. Mianowicie powouje si ona na zdanie Kautsky'ego

o stosunkach austryackich : »0d jego (pastwa austrya-

ckiego) klas panujcych nie mona oczekiwa czynu,

który by by w stanie przeciwdziaa rozkadowym ten-

dencyom. Przyszo pastwa zawisa od siy i wpywu
socyaldemokracyi« (str. 114). P. L. skwapliwie pisze si

na ten pogld, przywaszcza go sobie, ani dbajc o to,

e przeczy on tym teoryom, które tak chtnie gosi *).

Bo jake to?! Proletaryat ma — wbrew »ywotnym in-

teresom« klas panujcych — podtrzymywa i reformo-

wa pastwo? Proletaryat, który nie moe przeciwdzia-

a np. wojnie i zaborom, moe przeciwdziaa pastwo-

wym tendencyom rozkadowym, podsycanym przez bur-

*) Jaki jest rzeczywisty stosunek programu narodowocio-

wego S. D. austryackiej do programu P. P. S., o tern dobrze

i obszernie pisa Krauz. Ciekawa cytata z Kautsky'ego w Wyb.

p. p., str. 231—232: »Program ten (austryacki) oznacza rozkad

Austryi, jako mocarstwa scentralizowanego ze wspóln armi
i biurokracy, jej zamian na rodzaj Szwajcaryi, na zwizek

narodowoci...* I p. L. udaje, e ten pogld zgodny jest z jej

teoryami! Wszak w razie urzeczywistnienia, tego programu na-

rodowociowego powstaoby w Austryi zgoa c^o.we. pastwo,

chocia w dawnyci granicach! .
v '^'''^*4) \

l¥

*^>-
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uazy? Syszelimy wreszcie, e »polityczna fizyonomia

mieszczastwa jest wiernem odbiciem interesów kapita-

lizmu«. A tu proletaryat ma bi interesy te po fizyono-

mii, podtrzymujc pastwo, którego klasy posiadajce

podtrzymywa nie chc. I »zarazem« proletaryat »w d-
noci swojej do zniesienia wszelkich pastw klaso-

wych« ma „przedewszystkiem" podtrzymywa klasowe

pastwo austryackie!

Mniejsza wszake o te dziecinne sprzecznoci p. L.,

w których si wika, poszukujc coraz nowych argu-

mentów przeciwko P. P. S. i niefortunnie uciekajc si

pod skrzyda opiekucze Kautsky'ego, Wrómy wogóle

do „budowania pastwa klasowego".

Rozumie si, e proletaryat nie moe „budowa
pastwa klasowego", to znaczy: nie moe budowa no-

wego pastwa w tym celu, aeby w niem sadowi

buruazy. Proletaryat dy poprostu do wasnego i de-

mokratycznego pastwa, do niepodlegej republiki demo-

kratycznej, w imi swoich interesów. e w takiem pa-
stwie, o ile ono powstaje w ustroju kapitalistycznym,

sadowi si buruazya, to ju inna kwestya. To samo

tyczy si kadej reformy na gruncie dzisiejszego ustroju

spoecznego. Bd co bd, takie pastwo jest wysoce

korzystne dla proletaryatu i ogromnie uatwia mu jego

dalsz walk. P. L. uywa czysto anarchistycznego ar-

gumentu, natrzsajc si z tego, e proletaryat, dcy
do zniesienia wszelkiego pastwa klasowego, ma budo-

wa nowe pastwo klasowe. 1 nieprawd jest, e pro-

letaryat moe si przyczynia do „budowy nowego pa-
stwa" tylko jako niewiadome narzdzie w rkach bur-

uazyi. Nawet podczas walk o jedno niemieck i wo-
sk, klasy ludowe nie byy tylko narzdziem; jeeli nie

miay jeszcze jasnej wiadomoci swoich interesów spo-

ecznych, to miay bd co bd poczucie swoich praw
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obywatelskich i potrzeb narodowych. Socyalici za z ca
wiadomoci dyli do zjednoczenia pastwowego. Przy-

tem jest rzecz charakterystyczn, e Marks np. pragn
Niemiec nie w granicach cienia ekonomicznego bur-

uazyi (to jest o ile buruazya rónych pastewek nie-

mieckich miaa wspólne interesy gospodarcze), ale w gra-

nicach narodowych, to jest wraz z niemieck czci
Austryi. Rozstrzygajce byy dla niego motywy polity-

czne i narodowo-kulturalne, nie za cile ekonomiczne,

jak dla p. L.

„Ale nie mona tworzy pastwa buruazyjnego bez

buruazyi, a buruazya polska nie chce Polski, buru-

azya jest zadowolona z „organicznego wcielenia" do

trzech pastw zaborczych, buruazya rkami i nogami

bronia by si przeciwko narzucaniu niepodlegoci" —
tak argumentuje p. L. e buruazya polska walczy nie

bdzie o Polsk, tak samo zreszt jak o konstytucy —
to fakt dawno znany i uznany przez wszystkich. Pod-

czas rewolucyi obecnej przekonalimy si a nadto, e
|

jej wszelki ruch jest wysoce niemiy i e „ad i porz-

dek" jest jej gównem pragnieniem. Klasy posiadajce

„rkami i nogami" opieraj si wszelkiej akcyi rewolu-
j

cyjnej, a nasze nawet do opozycyi s bardzo nieskore,
j

Ale umiej one w lot chwyta kad zmian i przysto-

sowywa si do niej. Skoro nowe pastwo ma by je-

szcze buruazyjnem, to nie rozumiemy, dlaczego buru-

azya ma go nie chcie lub nie godzi si z niem. Prze-

ciwnie, obawia si naley nie tego, e buruazya nie

zechce Polski, ale raczej tego, e — gdy tylko zarysuj

si widoki na jej zdobycie — buruazya zanadto bdzie

chciaa si ni rozporzdza i pasorzytniczo wyzyskiwa

cudze zwycistwo. Wszak i republika francuska zostaa

narzucona buruazyi przez proletaryat, co nie przeszko-

dzio buruazyi broni swoich „ywotnych interesów".
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Proletaryat bdzie musia z ca energi zwalcza ape-

tyty buruazyi, a nie zaprasza jej do niepodlegej Pol-

ski, jak si wydaje p. L.

P. L. udaje naiwn, przedstawiajc rzecz w ten

sposób, e proletaryat naprzód zbuduje nowe pastwo,

a potem „przeflancuje" do niego buruazy. Ale pastwo
nie jest kamienic, któr si buduje, a potem wprowa-

dza do niej lokatorów. „Lokatorowie" ju mieszkaj

i gospodaruj na tern terytoryum, które ma si sta

pastwem. Proletaryat jest gówn si, która musi te-

rytoryum to wyjarzmi; pomaga mu lub wspódziaa
z nim mog i inne warstwy, np. inteligencya, wocia-
stwo. Samo przez si wyjarzmienie, nawet dokonane

gównie przez proletaryat, nie oznacza jeszcze takiej

zmiany spoecznej, która by odrazu oddawaa wadz
w rce proletaryatu i pozwalaa mu przeprowadzi re-

wolucy socyalistyczn. Moe tak by, ale zupenym

faszem teoretycznym jest pogld p. L., e zdobycie nie-

podlegoci wymaga takich si, i musi by jednoznaczne

z wprowadzeniem ustroju socyalistycznego. Buruazya
— nawet nie pragnc niepodlegoci — doskonale si

z ni pogodzi moe, tem bardziej, e przecie i ona nie-

zadowolona jest z najazdu i da, przynajmniej, autono-

mii politycznej. Ale co innego „pogodzenie si'' buru-

azyi z socyalizmem! Aeby wic wprowadzi socyalizm,

trzeba mie tak przewag nad buruazya — i wielk,

i drobn — jakiej wcale nie trzeba mie, aby zdoby
niepodlego. Zarazem stopie wyrobienia i sia organi-

zacyi proletaryatu musz by oczywicie daleko wysze,

gdy chodzi o przewrót socyalistyczny, ni wtedy, gdy

si walczy o niepodleg republik demokratyczn.

Takie elementarne rzeczy trzeba tómaczy p. L.,

która na dobitk sdzi, e kraina jej myli pynie „mle-

kiem i miodem" czystego marksizmu, tego marksizmu.
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o którym p. L. z entuzyazmem pisze w przedmowie:

„Marksizm sam w istocie swojej jest najuniwersalniej-

sz, najbardziej zapadniajc myl, uskrzydlajc ducha

teory, obszern jak wiat, gitk i bogat w barwy

i tony, jak sama natura, popychajc do czynu, ttnic
yciem, jak sama modo* (str. XXVII). Czemu wic
karykaturuje t pikn teory ?

Bo czy nie jest karykatur marksizmu, czy nie jest

sprowadzeniem go do suchej, bezbarwnej, jaowej for-

muki taki wywód p. L: „Rozwój kapitalistyczny, który

zrodzi klas proletaryatu i jego walk socyalistyczn,

wycisn swe okrelone pitno na fizyonomii politycznej

klas buruazyjnych, rozstrzygn losy polityczne pastw,

narodowoci i t. d. Wszystkie te warunki proletaryat

znajduje ju jako dane, gotowe ramy, na które za po-

moc swej walki klasowej moe oddziaywa tylko w je-

dnym kierunku: realizujc (?) rozwój kapitalistyczny

w formie stopniowej demokratyzacyi istniejcych

warunków pastwowych" (str. 163). Albo takie „ukazy"

p. L.: „Wzrost siy politycznej proletaryatu jest zawsze

(!) odzwierciedleniem jednoczesnego wzrostu kapitalizmu

w danym kraju *), wynikiem za tego ostatniego jest,

z drugiej strony, centralizacya polityczna, cilejsze ze-

spolenie rónych czci pastwa, wzmocnienie i pomno-

enie wizów, wzajemnie je skuwajcych. Proletaryat

Jest jedynie w stanie wyzyska prowadzce do centra-

lizacyi wpywy kapitalizmu — w celu zjednoczenia si

swoich i zdemokratyzowania zjednoczonego pastwa"

(str. 11—12).

*) Jeeli sia polityczna oznacza równie wpyw polity-

czny, to robotnicy francuscy maj go daleko wicej, ni nie

mieccy, pomimo, e Niemcy przerosy znacznie Francy w ro-

zwoju kapitalistycznym. Robotnicy angielscy dopiero w osta

tnich czasach staj si samodzieln si polityczn. I td. itd.
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A wic cay rozwój polityczny pastw nowoytnych

sprowadza si do — centralizacyi. Losy polityczne pastw,

narodowoci rozstrzygn ju kapitalizm. Proletaryat moe
tylko „stopniowo demokratyzowa" istniejce warunki

polityczne.

Istniej na wiecie najrónorodniejsze formy pa-

stwowe: pastwa narodowe i wielonarodowe, scentrali-

zowane i federacyjne, monarchie i republiki, autonomie

w najrozmaitszych postaciach. Ale p. L. widzi wszdzie

jedn jedyn tendency: centralizacy. W ramach ustroju

kapitalistycznego, w XIX w. powsta cay szereg nowych

pastw: powstay pastewka, które si oddzieliy od

Turcyi, powstay zjednoczone Wochy i Niemcy, Belgia

oddzielia si od Holandyi (chocia, nawiasem mówic,

miaa tam dogodny rynek zbytu, to te w Belgii bya

pewna partya kapitalistyczna, obstajca za zwizkiem

z Holandy), kolonie poudniowo-amerykaskie odpady

od Hiszpanii, wikszo kolonii angielskich zdobya sa-

modzielno, niekiedy graniczc z pen niepodlegoci

(np. Australia), monarchia austro-wgierska staa si

zwizkiem dwóch pastw. W naszych czasach widzimy,

jak Norwegia oddziela si od Szwecyi (co popierali so-

cyalici i norwescy, i szwedzcy), widzimy, e Wgryd do rozlunienia zwizku z Austry, widzimy, jak

w Austryi samej wr walki narodowe (które partye bur-

uazyjne sprowadzaj do walk o wadz i prawo pano-

wania nad mniejszociami narodowemi, socyalici za
czyni z tego spraw równouprawnienia narodów przez

ich usamodzielnienie), widzimy jak Irlandya dy do ho-

me-rule'u (autonomii politycznej z wasnym parlamentem).

Na dobitk p. L. swój szablon centralistyczny, tak sprze-

czny z rónorodnoci tendencyj politycznych, stosuje

do Rosyi, pastwa, w którem centralizacya kapitalisty-

czna bardzo sabo si uwydatnia, gdzie natomiast si
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i zmor jest centralizacya biurokratyczno-policyjno-woj-

skowa. P. L. zgoa nie zastanawia ten fakt, e zniszcze-

nie samodzielnoci Finlandyi wcale nie byo wywoane
przez potrzeby kapitalizmu czy to rosyjskiego czy fin-

landzkiego, e Finlandya w czasie zawieruciy rewolu-

cyjnej tak stosunkowo atwo odzyskaa sw samodziel-

no poprostu dlatego, e nie zdoaa si w niej zagnie-

dzi dostatecznie biurokratyczna »swoocz«. A przecie

i w Finlandyi nie brako ugodowców *).

P. L. widzi tylko »centralizacy kapitalistyczn*,

a nie widzi ani walki rónych »centralizacyj kapitalisty-

cznych« (co moe zachodzi w granicach tego samego

pastwa), ani tego, e kapitalizm kraju panujcego moe
gnbi ekonomicznie prowincye zalene, ani tego, e ka-

pitalizm w prowincyach, które nie zatraciy swojej odr-

bnoci, ma swoje odrbne potrzeby gospodarcze i poli-

tyczne, ani tego, e z interesami kapitalistycznymi krzy-

uj si róne inne interesy: wacicieli ziemskich, dro

bnomieszczastwa, wociastwa, e krzyuj si z nimi

równie w najrozmaitszy sposób interesy narodowe, e..

Ale do tej litanii, która pokazuje, jak niedostateczn

jaow i ciasn jest formuka o centralizacyi politycznej

1 dalszy cig tej formuki, który pozwala proleta-

ryatowi jedynie »realizowa (?) rozwój kapitalistyczny

w formie stopniowej demokratyzacyi istniejcych warun-

ków politycznych«, — jest równej wartoci. Bo có to

za demokratyzacya, która nie pozwala walczy o odr-

bno polityczn tam, gdzie warunki s odrbne? Có
to za demokratyzacya, która chce i zawsze w parze z cen-

•) W ksice swojej p. t. „Die industrielle Entwicklung

Polens", wydanej w r. 1898, p. L. wróy rychy koniec samo-

dzielnoci politycznej Finlandyi. Tómacz rosyjski tej ksiki,

który spokojnie pozwala p. L. „wciela organicznie" Polsk do

Rosyi, tutaj nie wytrzyma i zakwestyonowa wróba p. L. co.

do przyszoci Finlandyi.
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tralizmem, podczas gdy np. w pastwie wielonarodowem

jedynie federacya jest form waciw, przyczem nie po-

trzeba dodawa, e kapitalizm doskonale moe kwitn
w pastwie federacyjnem (Ameryka, Szwajcarya)? Có
to s wreszcie te »istniejce warunki polityczne«, któ-

rych zmienia nie wolno? Centralizacya w danych gra-

nicach pastwowych — wedug p. L. Oto s jej fety-

sze! Ale historya okresu kapitalistycznego pokazuje

nam, e i te czynniki polityczne s zmienne. Dlaczego

proletaryat ma je uwaa za »tabu«, dlaczego nie ma
dy do takiej ich zmiany, jaka jego interesom odpo-

wiada ?

Kapitalizm — zowróbnie powtarza swój refrain

p. L. Aeby za w peni objawi sw polityczn m-
dro, »dowcipnie« zestawia motywy naszego denia
do niepodlegoci z korzyciami, jakie by odniosa sprawa

socyalistyczna, »gdyby Moskiewski kraj... wróci do poli-

tycznej odrbnoci, jak si cieszy za czasów Moskiew-

skiego Ksistwa... gdyby miasto Hamburg wywalczyo

samoistno, jak posiadao przed utworzeniem Rzeszy

Niemieckiej* (str. 143).

Porównanie to niewtpliwie wiadczy, jak »za-

padnia myU, »uskrzydla ducha«, jak »gitki i bogaty

w barwy i tony« jest marksizm p. L.

VI.

Nie tyka wojny 1 aneksyil

W pogoni za argumentami przeciwko P. P. S., p. L.

daje niemao wskazówek proletaryatowi, czego robi

nie moe, jakie dziedziny ycia spoecznego s dla niego

zamknite. Tak dziedzin jest polityka midzynarodowa.

„Zarówno obecnie, jak i w caej, dajcej si ogarn
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wzrokiem przyszoci" polityka ta „ley poza obrbem

wpywów proletaryatu" tak kategorycznie oznajmia

p. L. (str. 1). W szczególnoci za „poza obrbem jego

wpywów" znajduje si — wojna i zabór. P. P. S. wy-

stpuje przeciwko ujarzmieniu narodu polskiego. Co za

naiwno! Jake „mona usun wojn i aneksy, zja-

wisko, tkwice w istocie kapitalizmu, nie usuwajc

samego kapitalizmu, bo w jego ramach" ? ! (str. 28, to

samo str. 86).

Ale skde to p. L. wzia, e wojna i zabór tkwi

w istocie kapitalizmu? Wojna i zabór s starsze

o wiele od kapitalizmu, starsze nawet od pastw, a spe-

cyalnie ujarzmienie i podzia Polski nie byy rezultatem

kapitalizmu. Wolnohandlowcy wróyli nawet niegdy, e
gdy kapitalizm si na dobre rozwinie, to midzy naro-

dami zapanuj stosunki pokojowe i wojny znikn. Byo

to naturalnie zudzenie, które rzeczywisto rycho roz-

wiaa. Kapitalizm bowiem usuwa albo osabia dawne po-

budki do wojen (np. interesy religijne, dynastyczne), ale

zato stwarza nowe silne podniety — ekonomiczne (kon-

kurencya handlowa rónych pastw, pogo za rynkami

zbytu i t. p.). Zwaszcza kapitalizm, sprzymierzony z biu-

rokracy, w pastwie absolutnem lub pó-absolutnem

stanowi powane ródo tendencyj wojowniczych. Ale

z tego jeszcze nie wypywa, e wojna i zabór tkwi

w samej istocie kapitalizmu, e one tak samo wy-

pywaj z jego natury, jak n. p. walki klasowe, e one

s niezbdne do funkcyonowania kapitalizmu.

Klasa robotnicza ma zbyt powane pobudki do zwal-

czania militaryzmu i unikania wojen, aby moga si po-

godzi z bezpodn negacy p. L. Oczywicie proletaryat

nie kadej wojnie moe zapobiedz, a przytem nie kad
wojn zgóry naley potpia. Tak np. wojna rosyjsko-

japoska, chocia przeciwko niej protestowali socyalici
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i japoscy, i rosyjscy, bya wysoce poyteczna dla roz-

woju spoecznego Rosyi, Wojna, któr prowadzi w innie

swego wyzwolenia kraj ujarzmiony, zasuguje na wszelk

sympaty proletaryatu. Ale tern wicej pobudek ma klasa

robotnicza do energicznego przeciwdziaania kadej woj-

nie, szkodliwej dla jej interesów i dla rozwoju spoecz-

nego. Im silniejszy jest proletaryat, im wicej wpyw
jego way, tern wicej gos jego ma znaczenia równie

w sprawie wojny (i wogóle polityki midzynarodowej).

W pastwach rzetelnie demokratycznych niemoliwa jest

powaniejsza wojna, o ile jest „niepopularna". Stara si

wic naley, eby proletaryat mia w tych sprawach ja-

sny pogld, eby wiedzia, na czem jego interes polega,

i rozwija energicznie odpowiedni akcy — nie za, by

zadawalnia si filistersk negacy p. L. : „polityka mi-
dzynarodowa zamknita jest dla wpywów proleta-

ryatu".

Poco si zreszt walczy przeciwko militaryzmowi,

poco si dy do milicyi ludowej, jeeli o wszystkiem

rozstrzyga militarystyczna, zaborcza, wojownicza istota

kapitalizmu ?

Co si specyalnie zaborów tyczy, to warto pogl-

dowi p. L. przeciwstawi pogld na polityk kolonialn

midzynarodowego kongresu socyalistycznego w Amster-

damie. „Guesdyci" przedstawili kongresowi uchwa
swego zjazdu narodowego w tej sprawie, pomylan
w duchu p. L. Protest przeciwko polityce kolonialnej

i wskazanie, e przyszy ustrój „sam przez si" rozstrzy-

gnie spraw rynków zbytu, oddajc wytwórcom owoce

ich pracy — oto tre tej uchway. Kongres midzyna-

rodowy przyj inn uchwa, przedstawion przez ho-

lendra Van Kora, która zaleca socyalistom energicznie

zwalcza polityk kolonialn, w szczególnoci za jej ra-

bunkowe przejawy, walczy niezmordowanie o podnie-



49

sienie kulturalne i gospodarcze kolonij i broni ludno
miejscow od wyzysku kapitalistycznego. Ostatnie punkty

ucliway s dla nas najciekawsze

:

5) Naley domaga si dla tubylców jak najszerszej wolno-

ci i autonomii, zgodnej ze stanem ich rozwoju, pamita-

jc, e zupene wyzwolenie kolonij jest ce-

lem, do którego winnimy dy;
6) Naley dy do oddania pod rzeczywist kontrol par-

lamentów kierownictwa polityki midzynarodowej, która

— przez naturaln konsekwency systemu kapitalistycz-

nego — podlega coraz bardziej tajnym wpywom band

plutokratycznych *).

Jake daleka jest ta uchwaa od fatalistycznych

„ukazów" p. L., usuwajcych klas robotnicz od wpywu
na polityk midzynarodow, wzbraniajcych partyi so-

cyalistycznej wszelkich pozytywnych czynów w dziedzi-

nie „wojny i aneksyi!" Co najciekawsze — kongres'

midzynarodowy powiada, e naley dy do zupenego

wyzwolenia kolonij i popiera wszystko, co kolonie do

tego celu zblia. Przebóg! Co to za „socyalpatryotyzm!"

Za jednym zamachem kongres obrazi i „istot" kapita-

lizmu, i „ywotne interesy" klas posiadajcych, i „najwa-

niejsze funkcye pastwa klasowego", i prawo centrali-

zacyi politycznej.

A moe p. L. jest zdania, e mona dy do znie-

sienia „aneksyi" w koloniach kapitalistycznych i w Tur-

cyi niekapitalistycznej — ale nie wolno tego robi

w Polsce? 1

•) Edgar Milhaud, La tactique socialiste, Pary 1905, t I.

str. 32-35.

Kwestya Polska.
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VII.

)»Organiczne wcielenie«.

Nieraz ju w cigu tej pracy spotykalimy si z owem
synnem „organicznem wcieleniem" p. L. Teraz zoba-

czymy je w caej okazaoci.

Po raz pierwszy ujrzao ono wiato dzienne w Spra-

wozdaniu „Sprawy robotniczej" (pisanem przez p. L.) na

midzynarodowy kongres zuryski w r. 1893. „Historya

spoeczno-ekonomiczna trzeci czci byego Królestwa

polskiego wcielia je organicznie w trzy pa-
stwa zaborcze i wytworzya w kadej z tych trzech cz-

ci odrbne denia i polityczne interesy. Wobec chro-

nicznego dzi przepenienia rynku wiatowego, przemys

Kongresówki istnieje i rozwija si tylko wskutek poli-

tycznej przynalenoci do Rosyi, która wytworzya eko-

nomiczn czno obu krajów. T czno ekonomiczn

wzmacnia przytem ustawicznie rzd rosyjski przebieg

polityk, popierajc naogó przemys polski dla pozyska-

nia w celach rusyfikacyjnych (?!) klasy kapitalistycznej,

bd te we wasnym interesie ekonomicznym. Wobec

tego ekonomicznego zespolenia, wynikajcego z nieprze-

partej logiki kapitalizmu, denie do utworzenia kapita-

listycznego pastwa polskiego jest pozbawione wszelkich

podstaw realnych" (str, 176).

Przytoczylimy t cytat dlatego, e w niej tkwi

jdro pogldów p. L. na t spraw, e t myl zasadni-

cz p. L. póniej ju tylko rozwakowywaa bez koca
i w najrozmaitszy sposób. „Organiczne wcielenie" nazy-

wao si kiedyindziej ekonomicznem przykuciem Polski

do Rosyi, jeden polsko-rosyjski ekonomiczny „organizm"

zmienia si w ekonomiczny „mechanizm" — ale tre
pozostawaa ta sama.
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Jak widzimy — podstaw „organicznego wcielenia"

s tu rynki zbytu. Daremnie p. L. usiowaa si póniej

wyprze tego, daremnie gniewaa si, e „tylko najtpszy,

najtrywialniejszy wulgaryzm" moe do tego tylko spro-

wadza kwesty, e jej chodzi o „caoksztat ycia eko-

nomiczno spoecznego Polski" (str. 164). Ecio z r. 1893

w odpowiedzi odnosio jej wasne sowa: „Wobec chro-

nicznego dzi przepenienia rynku wiatowego przemys

Kongresówki istnieje i rozwija si tylko wskutek przy-

nalenoci do Rosyi". P. L. w póniejszych swoich wy-

wodach nie uywaa ju tego argumentu o „przepenie-

niu rynku wiatowego", jako zbyt kompromitujcego.

Ale fakt pozostaje faktem : rynki zbytu w Rosyi i nie-

bezpieczestwo utraty tych rynków — w razie oddzie-

lenia Polski od Rosyi — byy t podwalin, na której

p. L. zbudowaa sw teory. Najjaskrawiej wyrazi myl
t sojusznik p. L, Parvus: „...przemys Polski (rosyjskiej),

oderwany od rynku wszechwiatowego i cieniony ze

wszystkich stron przez ca ochronne, doszcztnie by zmar-

nia, a skutkiem tego zostaby sparaliowany ywotny
nerw rozwoju kapitalistycznego, z tym ostatnim za —
równie i nerw ywotny rozwoju socyalno rewolucyj-

nego i kulturalnego Polski wogóle" (str. 59). Ale i sama

p. L. nieraz si wyraaa w podobny sposób, piszc np.,

e „przynaleno Polski do Rosyi staje si coraz bar-

dziej warunkiem ekonomicznego bytu pierwszej" (str.

32), albo te dowodzc, e podczas gdy „dawn Polsk

z jej gospodark naturaln" „mona byo dowolnie (!!!)

dzieli na czci" bez przewrotu ekonomicznego, dzi

zjednoczenie Polski pocignoby za sob „zupeny prze-

wrót w interesach yciowych" ludnoci miejskiej i spo-

rej czci wiejskiej (str. 35).

e przewrót taki wyszedby pod wzgldem ekono-

micznym na dobre Poznaskiemu i Galicyi, a zgoa nie
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zaszkodziby Królestwu, e co do „rynków zbytu" w zje-

dnoczonej Polsce nie moe by ani cienia wtpliwoci,

e wreszcie odrbno pastwowa zapewniaby Polsce wa-
sn polityk ekonomiczn, a nie narzucon i bardzo cz-
sto sprzeczn z jej interesami polityk ekonomiczn

pastw zaborczych — o tem p. L ani sysze nie chce.

Rynki zbytu s — i kwita. Oddzielenie Polski od Rosy!

wywoaoby kryzys ekonomiczny — i kwita (jakgdyby

naleenie Królestwa do Rosyi zapobiegao kryzysom, jak-

gdyby kapitalizm, z jego gitkoci i umiejtnoci przy-

stosowywania si, nie wychodzi obronn rk z kryzy-

sów!). P. L. nie zdaje sobie sprawy z tego, e nawet

samo Królestwo mogoby si doskonale osta pod wzgl-
dem ekonomicznym w razie oddzielenia od Rosyi —
oczywicie, nie bez silnego wstrznienia gospodarczego,

które zreszt jest nieodcznym towarzyszem kadej re-

wolucyi. Dziecistwem jest bowiem sdzi, jak to wi-

dzimy u Parvusa, e przemys ju wysoko rozwinity,

w kraju tak silnie zaludnionym jak Królestwo, majcym
znaczne bogactwa mineralne i dogodne pooenie geo-

graficzne, mógby „zmarnie doszcztnie". Nie, nie zmar-

niaby, tylko musiaby si gruntownie przeksztaci, po

czci wyzyskujc starannie rynek wewntrzny (czego

obecnie zaniedbuje, przystosowujc si jednostronnie do

rynków wschodnich), po czci doskonalc si techni-

cznie i w ten sposób przebijajc mury celne, po czci
wreszcie odpowiedni polityk handlow zmuszajc pa-
stwa ssiednie do ustpstw i liczenia si z jego potrze-

bami. Pod tym wzgldem pouczajcy jest przykad Szwaj-

caryi, kraju znacznie mniejszego od Królestwa, odci-

tego od morza, nie majcego w dodatku ani wcla wa-
snego, ani elaza — tych podstaw przemysu nowocze-

snego. Szwajcarya jest te ze wszech stron otoczona

pastwami, hodujcemi polityce ce protekcyjnych Mim©
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to w Szwajcaryi przemys rozwin si niepospolicie,

dziki caemu szeregowi innyci warunków, wród któ-

ryci wolno polityczna, wysoki rozwój szkolnictwa

i owiaty oraz obrona na zewntrz interesów przemy-

sowych przez rzd pierwszorzdne zajmuj miejsce. Po-

dobnie powoa si mona na przykad Belgii i Finlan-

dyi, której granica celna nie przeszkadza rozwija si

przemysowo (por. Krauz, Wyb. p. p.. Rynki rosyjskie

a Finlandya).

Zreszt Parvus sam sobie przeczy, piszc na str.

58: „Przymierze pomidzy Rosy a Polsk,
zawarte w celu utworzenia dwu wielkich pastw so-

wiaskich, daoby si... pomyle. Polska byaby jednak

i dlatego jeszcze przychylna przyjani z Rosy, gdy
jest bardzo zainteresowana wzgldem kontynental-
nych dróg Rosyi, prowadzcych na rynek rosyjski

i azyatyck". A zatem moliwe by byo midzy Polsk

a Rosy przymierze polityczno-ekonomiczne, Polska nie

byaby odcita od rynków wschodnich? A wic i prze-

mys jej „nie zmarniaby doszcztnie", owszem — chyba

rozwijaby si jeszcze bardziej na gruncie wolnoci i nie-

zalenoci politycznej ?

Istotnie, jeeli wyraenie p. L. o „zroniciu si eko-

nomicznem Polski i Rosyi" ma jaki sens, to chyba ten,

e oba kraje maj pewne wspólne interesy gospodar-

cze, e interesy te splataj si w rónorodny sposób.

A jeeli tak, to przypuszcza wolno, e nawet po usu-'

niciu spójni politycznej midzy tymi krajami wspólno
ekonomiczna istniaaby i nadal. Im przesadniej p. L. wy-

raa swoj myl o „jednym kapitalistycznym mechani-

zmie" czy „organizmie", tem bardziej narzuca si uwaga,

e i oddzielenie polityczne nie moe zniszczy takiego

mocnego „mechanizmu". P. L. wie dobrze, e kapitali-

styczna wymiana ogarnia wiat cay (co — dodamy —
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jako nie wywouje potrzeby jednego na cay wiat pa-
stwa), e wytwarza midzy wszystkimi krajami przeli-

czne stosunki i zwizki gospodarcze, e tendencya ta

w obrbie danego pastwa jest tylko ilociowo silniej-

sza, nie jakociowo róna. A wic i kapitalistyczne pa-
stwo polskie nie byoby z pod tego prawa wyjte,

przyczem mogoby w znacznym stopniu korzysta ze

starych dróg wymiany ekonomicznej lub te szuka

nowych. Wszak stosunki ekonomiczne np. midzy An-

gli a Stanami Zjednoczonymi bynajmniej nie ustay po

oddzieleniu si tych ostatnich, owszem dopiero wówczas na

dobre si rozwiny. P. L. myli si w najnaiwniejszy spo-

sób, sdzc, e program P. P. S. przeczy „tendencyi rozwoju

kapitalistycznego" w Polsce. Bynajmniej! P. P. S. tylko

sdzi, e po pierwsze, adna ,,tendencya rozwoju kapi-

talistycznego" nie moe Polski przerobi na bezwasno-

woln cz Rosyi, e po drugie, zwizki ekonomiczne

nie s dostateczn podstaw spojenia pastwowego, o ile

temu ostatniemu przecz interesy kulturalne, narodowe

i polityczne (nie mówic ju o tem, e wanie na tle

zwizków ekonomicznych powstaj i antagonizmy eko-

miczne), e wreszcie po trzecie, „tendencya rozwoju eko-

nomicznego", sprowadzajca si do tego, e kapita musi

mie rynki zbytu, wcale niekoniecznie i niezawsze wy-

maga utrzymania dotychczasowych zwizków politycz-

uych, tembardziej za — przymusowych.

Ale przypumy nawet, e istotnie Królestwo pol-

skie o ile si nie poczy z innemi ziemiami polskiemi)

skazane jest nieodwoalnie na rynki wschodnie i e rynki

te mie moe jedynie dziki wspólnemu z Rosy obsza-

rowi celnemu*). Có z tego wynikaoby? A no, tylko

*; W wywodach swoich nie bralimy wcale pod uwag
zasadniczej zmiany w polityce handlowej, zmiany, któr po-

piera ogromna wikszo socyaiistów, a która zasadza si na
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to, co si w tern przypuszczeniu ju mieci, mianowicie

e kapitalizm nasz wymaga cznoci celnej z Rosy
Pozatem kapitalizm sam przez si pozwaa na jaknaj-

wiksz samodzielno Królestwa, na zupen nawet lu-

no spójni pastwowej z Rosy. Jak kapitalizm wo-

góle, na pewnym stopniu rozwoju, wymaga takiej lub

owej konstytucyi (chocia, jak ju mówilimy, moe si

bardzo dugo godzi z absolutyzmem i poprzesta wre-

szcie na póabsolutyzmie), tak samo nasz kapitalizm

wymaga nawet pewnej odrbnoci politycznej.

W zwizku za z caoksztatem stosunków gospodar-

czycli kraju, z potrzebami kulturalno- narodowemi, prze-

dewszystkiem za ze stanowiska potrzeb i interesów

proletaryatu — jaknajwiksza samodzielno poli-

tyczna kraju, jaknajwiksze zblienie do niepodlegoci

— rozumie si, na gruncie demokratycznym — staj si

koniecznoci.

Najwikszy, wprost potworny bd p. L. tkwi wa-

nie w jej ctici ugruntowania na „rynkach zbytu" pa-
stwowoci rosyjskiej w Polsce, w jej deniu do zatu-

szowania wszelkich tych odrbnoci Królestwa, które

musz znale waciw polityczn „nadbudow". P. L.

skary si, e „organiczne wcielenie", wyraz objekty-

wnej tendencyi, faszywie pooono na karb jej sub-

jektywnego programu. Jam tu niewinna — tóma-

wolnym handlu. Wolny handel dobija do reszty argumenty

p. L., oparte na uznaniu dzisiejszej polityki handlowej za wie-

czn. Przypominamy sobie zreszt, e p. L. na zjedzie socya-

listycznym niemieckim owiadczya si rezolutnie za polityk

wolnohandlow, powoujc si midzy innemi na to, e socyalni

demokraci rosyjscy umiecili w swoim programie danie znie-

sienia ce. Ale p. L. nie dba o konsekwency, gdy wywody
swoje zawsze zbyt jawnie i jaskrawo przystosowuje do potrzeb

polemicznych. '''v/

V
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czy si p. L. „Jest to objektywny, historyczny proces,

który nie jest zaleny ani od woli jednostek, ani od woli

jakiejkolwiek partyi... Z punktu widzenia dnoci na-

rodowych jest to fakt smutny, ale smutniejszem jeszcze

byoby, gdybymy chcieli zamkn oczy i nie widzie

tego faktu" (str. 33). W rzeczy samej, nikomu nie mona
mie za ze powoywania si na objektywne fakty. Ale

wanie u p. L. wyprowadzanie wniosków jest czysto

subjektywne: goy fakt „rynków zbytu" pozwala jej

rozstrzyga o losach Polski na cay czas rozwoju kapi-

talistycznego! Na zasadzie tego faktu czuje si upowa-

nion do konstruowania „organicznego wcielenia", to

znaczy (jeeli wogóle niecisym formukom p. L. przy-

pisywa mamy jaki okrelony sens): p. L. uwaa Kró-

lestwo za równie cile z Rosy zczon prowincy, za

równie niesamodzieln, bezwasnowoln cz Rosyi, jak

np. „Moskrewski kraj". Tymczasem kady, kto ma oczy

do patrzenia, widzi, e Królestwo zgoa nie utracio zdol-

noci do samoistnego ycia, e jest równie odrbne i ró-

ne od Rosyi jak byo przed 1863 r., chocia naturalnie

odrbno ta i rónice s pod wielu wzgldami innego

ni dawniej rodzaju.

~~
P. L. uznaje wprawdzie narodowo-kulturaln odr-

bno Królestwa. Ale po pierwsze, zjawia si pytanie,

jak ta narodowo-kulturaln odrbno moga si osta

bez szwanku pod zjednoczonym naporem „organicznego

wcielenia" i rusyfikacyi rzdowej. Jeeli ta ostatnia sama

przez si bya bezsilna jako rodek mechaniczny, ze-

wntrzny, brutalny, to dziwi si wypada, e „organi-

czne wcielenie", wic naturalne, konieczne zrastanie si

z Rosy, pod wzgldem narodowo-kulturalnym okazao

si równie bezsilne. Fakt ten powinienby by pobudzi

p. L. do rewizyi caej jej teoryi „organicznego wcielenia",

do czego zachca j — zreszt bezskutecznie — Kaut-
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sky, piszc, e „bezskuteczno germanizacyi, jako te

rusyfikacyi waciwej Polski dobitnie dowodzi, jak lunym

i cakiem zewntrznym jest ów rzekomo „organiczny"

zwizek Polski z jej ssiadami, na który powouje si

p. L." (str. 52). Ale p. L. zamiast podda rewizyi „orga-

niczne wcielenie", wolaa poprostu — czysto mechani-

cznie — postawi obok niego narodowo-kulturaln od-

rbno. Powtóre, p. L. z odrbnoci tej nie wyprowa-

dza adnyci politycznych wniosków, podczas gdy my
sdzimy, e ma ona pierwszorzdne polityczne znacze-

nie. Kto powanie t odrbno traktuje, ten — nawet

dla dowcipu — nie moe zestawia Królestwa z „Mo-

skiewskim krajem". Szczególnie za dla proletaryatu wa-

nem jest, aby narodowo- kulturalna odrbno istniaa

nie tylko jako fakt w yciu spoecznem, lecz znalaza ró-

wnie odpowiedni wyraz prawno-polityczny. Proletaryat

bowiem, jako klasa rewolucyjna, kad krzywd spoe-

czn odczuwa najsilniej, proletaryat z ca energi musi

dy do tego, aby jego potrzeby narodowo-kulturalne

w peni byy zaspakajane dziki odpowiednim instytu-

cyom prawno-politycznym. Ale idmy dalej. Odrbno
narodowo-kulturalna to jeszcze nie wszystko. Jeeli na-

wet wyodrbnimy stosunki gospodarcze z caoksztatu

stosunków spoecznych, to potrzeba odrbnoci naszej

bdzie niemniej widoczna. W rolnictwie i drobnym prze-

myle rónice midzy Królestwem a Rosy s bardzo

wielkie i wprost rzucaj si w oczy. Ale i w wielkim

przemyle wystpuj one bardzo silnie, co wyrazi mo-

na krótko jako wyszy stopie rozwoju kapitalistycz-

nego Królestwa w porównaniu z Rosy. Pooenie geo-

graficzne Królestwa, pomidzy Zachodem a Wschodem,

ma tu te swoje znaczenie. A ta odmienno stosunków

ekonomicznych pociga za sob potrzeb wasnej poli-

tyki gospodarczej. Tembardziej potrzeba ta si uwydatni,
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jeeli uwzgldnimy rozbiene, a czsto wprost sprzeczne

potrzeby gospodarcze rónych czci pastwa, niemoli-

wo takiej centralnej polityki gospodarczej, jaka moga
by zaspakaja potrzeby zarówno Królestwa, jak Kaukazu,

zarówno Królestwa, jak centralnej Rosyi i Syberyi. P. L.

powicia w swojej ksice „Die industrielle Entwicklung

Polens" duo czasu i papieru na udowodnienie tezy, e
polityka gospodarcza rzdu rosyjskiego doskonale za-

spakaja potrzeby kapitalizmu polskiego. Nie przeczymy,

e jest to suszne, o ile chodzi o rabunkowe po-

trzeby kapitalizmu. Natomiast faktem jest, e kultu-

ralne potrzeby rozwoju przemysowego s u nas nad

wyraz le zaspakajane *) i e nawet konstytucyjny rzd

centralny nie bdzie o nie dba dostatecznie. Co wicej,

przy uzalenieniu Królestwa od Rosyi, z wszelk pewno-

ci mona si spodziewa, e jego interesy ekonomi-

czne bd podporzdkowywane rosyjskim, a nawet obra-

ane dotkliwie, o ile tylko uwydatni si sprzeczno in-

teresów.

Jeeli teraz poczymy w jedno interesy narodowo-

kulturalne i gospodarcze, jeeli spraw postawimy na

gruncie rozwoju demokratycznego i stosunku do intere-

sów powyszych proletaryatu, to potrzeba form, jaknaj-

wicej zblionych do niepodlegoci, narzuci si sama

przez si, stanie si (jak te jest rzeczywicie) zadaniem

biecej, praktycznej polityki.

•) Do wskaza np. szkolnictwo ogólne i przemysowe,

stan dróg i rzek, koleje elazne. Wedug oblicze Koszutskiego

(Rozwój ekonomiczny Królestwa polskiego), podczas gdy w eu-

ropejskiej Rosyi na milion mieszkaców wypada 375 wiorst

dróg kolejowych, to w Królestwie tylko 246. P. L. na zanied-

banie gospodarcze Królestwa nie zwraca adnej uwagi, tak

samo jak nie uwzgldnia finansowej strony zalenoci Króle-

stwa od Rosyi (wyzyskiwanie jego dochodów dla potrzeb rzdu
centralnego).
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Dotychczas mówilimy tylko o Królestwie. Zobaczmy

teraz, jak wyglda „organiczne wcielenie" w Galicyi

i Poznaskiem. W sprawozdaniu na kongres zuryski

p. L. bliszego wyjanienia co do tych dzielnic nie daa,

dekretujc tylko i dla nich „organiczne wcielenie". Do

piero póniej p. L. odsonia nam tajemnic, na czem

ono polega. Mianowicie „buruazya" i w tych zaborach

marzy tylko o „ekonomicznem wyzyskaniu sprzyjajcych

warunków, które przedstawia dla niej przynaleno do

pastw zaborczych" a wic o „wyzyskaniu zboowego

rynku w Niemczech, staego popytu na surowe materyay

w Dolnej Austryi i Czechach i t. d." (str. 5). Czy nie

widzicie, jak na rozkaz p. L, „organiczne wcielenie ,,zmie

nio ciao? Dotychczas p. L. staa na gruncie rozwoju

przemysowego, mówia o interesach rzeczywicie nowo-

ytnej klasy spoecznej - buruazyi. Teraz w roli bur-

uazyi wystpuje bardzo stara klasa spoeczna — szla-

chta galicyjska i poznaska. Ona to staje si przedsta

wicielk nowoytnego rozwoju Polski. Ba, w dodatku

t swoj misy zawdzicza jedynie rynkom austryackim

i niemieckim. Doprawdy? Wic Galicya i Poznaskie

rolnictwo swoje 1 wywóz zboa zawdziczaj „przynale-

noci" do Austryi i Prus? Co za odkrycie historyczne !

1 to zboe tak je „organicznie" wciela do pastw zabor-

czych, e bez nich nie wiedziayby, co ze swojem zboem

robi? I socyalizm te jest zaleny od tego wywoonego
przez obszarników zboa? Zaiste — elazna konse

kwencya rozwoju ekonomicznego! W dodatku jeszcze

niezrównany Mehring spieszy z sukursem p. L. i powo-

uje si na . p. polityk „dworsk" Kocielskiego i na

— komisy kolonizacyjn, która pozwala szlachcie pol-

skiej za dobre pienidze wyzbywa si ziemi (str. 122).

Powiedzcie, czy to nie wystarczajce dowody

„sprzyjajcych warunków, które przedstawia przynale-
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no do pastw zaborczych «? Czy to zarazem nie wie-

tne przejawy rozwoju ei<onomicznego, z którego tenden-

cyami nie moe walczy proietaryat?

Waciw »buruazy«, mówic o Galicyi i Pozna-

skiem, p. L. rozwanie pomina. Bo zbyt niewygodnem

dla niej byoby zaznaczenie faktu, e wanie »przynale-

no« tych dzielnic do Austryi i Prus jest waln przy-

czyn sabego ich rozwoju przemysowego, zwaszcza za
wielkoprzemysowego, e w szczególnoci Galicya pod

wzgldem ekonomicznym mocno odczua macosz rk
rzdu wiedeskiego, a Poznaskie — zamknicie celne

granicy od strony Królestwa.

Tak wic p. L. nakleja jedn i t sam etykietk:

»organiczne wcielenie« na dwa zupenie sprzeczne zja-

wiska spoeczne: na rozwój przemysowy i — na brak

rozwoju przemysowego. Buruazya w Królestwie i szla-

chta w Galicyi i w Poznaskiem jednako u niej wyobra-

aj nowoczesny rozwój Polski i do ich to tendencyj

i interesów ma dopasowywa program swój proietaryat

polski w trzech zaborach. Czy moe by bardziej racy
dowód, e wszelkie argumenty dla p. L. s dobre, byle

by suyy chwilowym potrzebom polemicznym? Czy
dalej, nie okazuje si tu wyranie, jak bah, nawskro
faszyw jest caa ta teorya »organicznego wcielenia«?

Bo tak samo jak sia wzów ekonomicznych, czcych
Królestwo z Rosy, bynajmniej nie podwaa odrbnoci

politycznej pierwszego, — tak samo sabo wzów eko-

nomicznych, czcych inne dzielnice z pastwami za-

borczemi, jeszcze wcale nie wiadczy o ich wikszej

zdolnoci do samoistnego bytu. Wprost przeciwnie! Nie

potrzeba przecie dowodzi widocznego dla wszystkich

faktu, e Królestwo ma wicej si wewntrznych w sto-

sunku do Rosyi, ni Galicya i Poznaskie w stosunku

do »swoich« pastw zaborczych. Zarówno Galicya, jak
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Poznaskie pod wzgldem ekonomicznym daleko wicej

trac, ni zyskuj, na swojej »przynalenoci« do obcych

pastw, a jednak niewtpliwie s »wcielone«, przyczem

specyalnie o >»wcieleniu« Poznaskiego rozstrzyga nie

adna »tendencya ekonomiczna«, lecz ogromna przewaga

si niemieckich z hakatystycznym rzdem na czele. Ale

p. L. woli, zamiast analizowa fakty, gwaci je w nie-

sychany sposób, aby doj do konkluzyi: »Proces wcie-

lania si do pastwa zaborczego zrobi najwiksze po-

stpy w zaborze rosyjskim, a inne czci Polski, cho
powoli, równie mu ulegaj« (str. 6).

P. L. utrzymuje, e P. P. S. nie daje adnego je-

dnolitego uzasadnienia swego programu dla trzech za-

borów (str. 142). Oczywicie jest to fasz. Nasze uzasa-

dnienie — krótko i wzowato — brzmi mniej wicej

tak: proletaryat polski potrzebuje pastwa narodowego

i zjednoczonego, aby na tym gruncie w peni rozwin
swe siy i zdoby wadz polityczn. Zaleno od obcych

pastw nie tylko rozbija jego siy, ale zarazem w ka-

dym z trzech zaborów — chocia w róny sposób

i w rónej mierze, zalenie od warunków — szkodzi

interesom jego narodowym, spoecznym i politycznym.

Ale oczywicie, uzasadniajc swój program, nie kieru-

jemy si »metod« p. L., która polega na gwaceniu fa-

któw gwoli »jednolitoci« i wyprawia takie harce z »or-

ganicznem wcieleniem«, jakim w tym rozdziale ze zdu-

mieniem przypatrywalimy si.

vin.

Taktyka walki o niepodlego.

P. L. stara si wpoi w czytelników przekonanie,

e taktyka walki o niepodlego musi by — jaknaj-
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gupsza. Rozumie si, p. L. nie zadaje sobie pracy ana-

lizowania taktyki tej w jej rzeczywistej, nie wymylonej

postaci. Usiuje ona na wasn rk wyprowadza wnioski

taktyczne z postulatu niepodlegej republiki demokraty-

cznej. Ale to nam daje, co najwyej, pojcie o tern, jakby

walka o niepodlego wygldaa, gdyby j prowadzia

p. L., ale o rzeczywistoci daje pojcie cakiem prze-

wrotne.

P. L. przedewszystkiem uwaa, e program niepo-

dlegoci kae pewnego piknego poranku, koniecznie

w tym samym czasie (moe nawet o tej samej godzinie)

rzuci si naraz do walki z »trzema rzdami zaborczymi«

(»i z trzema buruazyami« — dodaje dla powikszenia

grozy widowiska). P. L. jest wicie przekonana, e so-

cyalici, aby cel swój osign, musz sobie jaknajbar-

dziej utrudni albo wprost uniemoliwi zadanie. Ani jej

do gowy nie przyjdzie ta prosta myl, e przecie i da-

wni powstacy polscy (któryci taktyka zreszt bya zu-

penie odmienna od dzisiejszej socyalistycznej taktyki),—

e przecie i oni nigdy waciwie nie walczyli naraz

z »trzema rzdami zaborczymi*. W powstaniu kociu-

szkowskiem walczono »naraz« z Rosy i Prusami, nie

z Austry. Powstania 1830 i 1863 r. byy wymierzone

bezporednio tylko przeciwko Rosyi. Waciwie raz tylko

robiono powaniejsze przygotowania do jednoczesnego

wybuciu rewolucyjnego na caym obszarze ziem polskich,

mianowicie w r. 1846, ale — jak wiadomo — powsta-

nie to stumiono w zarodku. Skd wic przypuszczenie,

e socyalici bd robili to, czego nie robili powstacy

ani w r. 1794, ani w 1830, ani w 1863? Skd niedo-

rzeczna myl, e socyalici bd cigali na siebie umyl-

nie gromy ze strony »trzech rzdów zaborczych*, e
rzuc si do powszechnej w trzech zaborach ruchawki,

nie liczc si ani z siami, ani z usposobieniem ludnoci,
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ani z rónic warunków, ani z najpospolitszym rozsd-_

kieiTi? W rzeczywistoci te socyalici od samego po- ^^
cztku jasno i wyranie postawili kwesty: do zbrojnej

walki w imi niepodlegoci zmierzali tylko w zaborze

rosyjskim, który dla sprawy polskiej ma rozstrzygajce

znaczenie i gdzie sytuacya — wobec absolutyzmu —
bya zawsze rewolucyjna; uregulowanie za stosunków

politycznyci midzy trzema zaborami pozostawiali ich

cieniu do siebie na tle tych zmian, jakie — prdzej

czy póniej — przyniesie rozwój demokratyczny Europy

rodkowej, czy wraz z zwycistwem ostatecznem pro-

letaryatu, czy jeszcze przed tern zwycistwem — tego

przewidzie niepodobna. Ale p. L. gucha bya na wszelkie

dowodzenia. Zatykaa sobie uszy i wrzeszczaa na ca
Europ socyalistyczn: »Trzy rzdy zaborcze! 1 w do-

datku trzy buruazye polskie! Co wobec tego mog zro-

bi trzy polskie proletaryaty?*) Trzy, wszystkie trzy

rzdy zaborcze! I trzy, akurat trzy buruazye*!

Ale jeszcze tak walk, gdzie proletaryat rzuca si

jednym susem na »trzy rzdy zaborcze i trzy buruazye«,

p. L. moe sobie jako tako uprzytomni (chocia to

tylko jej wasny wywód z programu niepodlegoci, nie

za konsekwencya samego tego programu). Zato adn
miar nie moe zrozumie, jak mona na tle walki kla-

sowej dy do niepodlegoci, jak mona na gruncie

»istniejcych warunków politycznych« walczy o cakiem

nowe warunki polityczne, na gruncie istniejcego pa-
stwa — zmierza do nowego pastwa. Jej zdaniem, jest

to niepodobiestwo, a przeto wogóle walka o niepodle-

go jest niemoliw, a przeto P. P. S. nie moe pro-

wadzi walki politycznej. »Przyj... ten program (niepo-

*) Bo s trzy proletaryaty polskie, po jedrtym ti

zabór (zob. str. 156-157).
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dlegoci) jako (?) polityczny, to znaczyoby wyrzec si
wszelkiej wogóle dziaalnoci politycznej« (str. 177) —
wróya p. L. w r. 1893. A w dziesi lat póniej, w r.

1903 p.L. z waciwym sobie »tupetem« pisaa: »P. P. S.

pozostawia dzi spokojnie rosyjskim rewolucyonistom

cay ciar walki z caratem o zdobycie wolnoci poli-

tycznej dla rosyjskiej i polskiej klasy robotniczej (marzc

o powstaniu)« (str. 160).

Wprawdzie na tego rodzaju »argumenty« monaby
odpowiedzie poprostu faktycznem sprostowaniem: nie-

prawd jest, jakoby... prawd natomiast jest, e... Wpraw-

dzie monaby z p. L. i jej sofizmatami postpi tak, jak

postpi Dyogenes, gdy mu kto dowodzi niemoli-

woci ruchu: Dyogenes wsta, zrobi kilka kroków i za-

pyta: »A co to jest — czy nie ruch?« Tak te post-

powaa P. P. S., niezmordowanie walczc z caratem

i z buruazy, zgoa nie dbajc o to, e p. L. w swojej

metafizycznej norze umylnie zamyka oczy na ten ruch.

Ale podjlimy si zadania rozwikywania sofizmatów p.

L., nie moemy wic uchyli si od obowizku teore-

tycznego dowodzenia, e »ruch« istnieje^

P. L. ma, jak to ju zauwaylimy, dziwne pojcie

o zagadnieniu »nowego pastwa«. Jest to dla niej jakie

dziwaczne zjawisko, bez adnego zwizku z istnie-

jcymi warunkami. Jest to w jej oczach rodzaj kamie-

nicy, któr si buduje. Tymczasem w rzeczywistoci jest

to uregulowanie stosunków politycznych na danem te-

rytoryum w formie penej samodzielnoci spoeczestwa,

mieszkajcego na niem. Najpeniejsz form takiej samo-

dzielnoci jest oddzielenie si tego terytoryum. Ale nie

jest to warunek nieodzowny. Nawet bez oddzielenia te-

rytoryalnego, moe powsta nowe pastwo, o ile np.

zwizek przymusowy dzielnic na podstawie centralisty-

cznej przeksztaci si w dobrowolny zwizek federacyjny.
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A zatem ludzie nie ^.buduj* pastwa, ale poprostu na

danem terytoryum walcz o nie. Walcz z kim? Oczy-

wicie z temi siami, które im wpoprzek drogi stoj,

a wic w pierwszej linii z rzdem. Walka ta moe by
najrozmaitsza, moe by powstaniem, przygotowywaniem

si do powstania, zdobywaniem stopniowem ustpstw,

uatwiajcych dalsz walk i zbliajcych do celu —
wszystko zalenie od warunków. Walka taka jednak

zawsze jest walk polityczn, zawsze musi odbywa si

na tle istniejcych warunków.

P, L. utrzymuje, e walka o niepodlego nie da

si np. pogodzi z demokratyzowaniem Niemiec i Austryi,

ba — e nawet jest sprzeczna z narodowociowym pro-

gramem socyalistów austryackich. Gdyby caa mdro
programu niepodlegociowego polegaa na hale: oderwa

si! i na nieliczeniu si z warunkami pastwa konsty-

tucyjnego, to — zaiste — p. L. miaa by suszno. Skoro

jednak nikt (oprócz p. L.) tak kwestyi nie stawia, to

doprawdy zrozumie niepodobna, jaka moe by
sprzeczno pomidzy np. walk o powszechne, równe,

tajne i bezporednie gosowanie w istniejcem pastwie,

a niepodleg republik demokratyczn? Demokra-

tyzacya ustroju politycznego, chociaby nie we wasnem
pastwie, ogromnie powiksza siy proletaryatu polskiego,

uatwia mu zdobywanie praw i walk o polepszenie bytu

ekonomicznego, przesuwa w spoeczestwie punkt ci-
koci na jego korzy, wzmacnia jego organizacy i wia-

domo polityczn. Sowem — toruje drogi republice de-

mokratycznej. Ale zarazem demokratyzacya w obcem

pastwie zawsze musi by niedostateczna, uomna, nie

wystarczajca dla proletaryatu narodu podlegego: pena

bowiem demokratyzacya wyklucza zaleno polityczn.

Dlatego te proletaryat, walczc w ramach obcego pa-
stwa o reformy demokratyczne, nie wciela si jednak
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cakowicie w to pastwo, gdy wie, e to tylko zaliczka,

cakowita za wypata moe nastpi jedynie wraz z nie-

podlegoci. W jeszcze wikszym stopniu tyczy si to

naturalnie klasy robotniczej w kraju, podzielonym midzy
trzy pastwa. W tych warunkaci nie tylko niepodlego,

lecz i zjednoczenie zawsze musi pozosta ideaem, osta-

tecznym celem narodowo kulturalnym.

P. L. utrzymuje, e uregulowanie stosunków naro-

dowociowych w Austryi jest zabójcze dla P. P. S. Do-

prawdy? A my sdzilimy, e denie do przeksztace-

nia Austryi w zwizek narodowych terytoryów, do „ze-

szwajcarzenia" Austryi, jak si wyraa Kautsky, tchnie

bardzo duchem P. P. S.-owskim! Sdzilimy równie, e
narodowe wyodrbnienie na podstawie demokratycznej

zaboru austryackiego i samo przez si byoby dobre,

jako niepodlego lub znaczny krok w kierunku niepo-

dlegoci tej czci Polski, i zgoa nie mogoby sta na

przeszkodzie zjednoczeniu ziem polskich! Natomiast, jak

p. L. pogodzi swój centralistyczny program, swoje „orga-

niczne wcielenie", swój pogld na to, czego proletaryat

nie moe robi, z takiem rozlunieniem centralistycznych

wzów — to ju stanowi jej tajemnic.

Przejdmy do zaboru rosyjskiego. P. L. z niesy-

chan pewnoci siebie, ze zdumiewajc odwag utrzy-

muje, e P. P. S. nie dy do „obalenia absolutyzmu".

Sojusznik jej p. Kriczewskij napisa nawet cay artyku

(przedrukowany w ksice) pod znamiennym nagówkiem :

„Odbudowanie Polski czy obalenie caratu?", w którym

dochodzi do mdrego wniosku, e ,.albo odbudowanie

Polski, albo obalenie caratu — jedno z dwojga, trzeciej

kombinacyi niema" (str. 79). e ta trzecia kombinacya

jest i nazywa si: „odbudowanie" Polski na gruzach
caratu — to p. Kriczewskiemu nawet do gowy nie

przyszo.
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Jakkolwiek sobie po powstaniu P. P. S. róni to-

warzysze wyobraali przebieg walki o niepodlego (ró-

ne „kombinacye" pod tym wzgldem zob. u Krauza,

Wyb. p. p.), — jedno dla wszystkich byo jasnem jak

soce: e w imi tego celu trzeba zwalcza carat i
—

zanim nadejdzie chwila rozstrzygajcej walki — podko-

pywa go nieustannie, przedewszystkiem przez tworze-

nie z proletaryatu czynnej i wiadomej siy politycznej.

Program niepodlegej republiki, wanie jako zasadniczo

suszny, jako najbardziej dopasowany do potrzeb polity-

cznych kraju, oddawa P. P. S. niezrównane usugi tak-

tyczne. P. P. S. zawsze znajdowaa odpowied na kwe-

stye, które ycie nasuwao, umiaa si atwo oryentowa

w potrzebach chwili, a zarazem wnosia w masy najwik-

sz sum wiadomoci politycznej ; bya ona te przy-

gotowana na wszelkie „ewentualnoci" i gotowa do

czynu, gdy tylko zarysuje si mono przejcia do

ostrzejszej, ju wprost rewolucyjnej walki z caratem.

Oczywicie negatywnym celem tej walki nie mogo by
nic innego jak „obalenie caratu" — cel wspólny dla so-

cyalistów caego pastwa, do którego jednak P. P. S.

dya samodzielnie, walczc na swoim gruncie. Inaczej

przecie walczy nie moga i najzagorzalszy centralista

rewolucyjny nie wskae waciwszej taktyki. P. Kriczew-

skij wprawdzie utrzymuje, e „Petersburg... w scentra-

lizowanej Rosyi odgrywa tak sam rol, jak Pary we
Francyi" (str. 77) — do tego pogldu powrócimy jeszcze

— ale chyba nawet p. Kriczewskij nie ma pretensyi do

P. P. S., e nie przeniosa si in corpore do rosyjskiego

Parya.

Przez jaki czas istotnie w szeregach P. P. S. pa-

nowa sceptycyzm co do si rewolucyjnych rosyjskich. Ale

sceptycyzm ten nie móg mie oczywicie adnego wpywu
na samo denie do „obalenia caratu"; wpywa on tylko



68

na sposoby pojmowania form tego obalenia, przyczem

czynnikom — w stosunku do Rosyi — zewntrznym
nadawano wielkie znaczenie. Krauz np. uwaa za „pra-

wdopodobniejsze", e wybuch rewolucyi zachodnio-euro-

pejskiej da haso do powstania ludu polskiego „i e w lad
za polskimi rusz si i rewolucyonici rosyjscy, ni... e
dopiero wybuch walki o konstytucy w Rosyi spowo-

duje rewolucy w Polsce" (Wyb. p, p., str. 164). Inni

znowu — a i sam Krauz — przypuszczali, e carat moe
upa nawet w niedalekiej przyszoci, o ile osabi go

nieszczliwa wojna. Wszystkie te jednak przypuszcze-

nia i prognostyki — suszne czy niesuszne — zgoa

nie wpyway na istot rzeczy, e niepodlego Polski

cile wizano ze spraw „obalenia caratu". Im bardziej

zreszt rozwija si ruch rewolucyjny w Rosyi, tem mniej

w naszych szeregach liczono na „rewolucy zachodnio-

europejsk", tem bardziej od wspólnego ataku na carat

we wszystkich dzielnicach pastwa spodziewano si zwy-

cistwa.

Widzimy tedy, jak pene dziecinnej naiwnoci albo

wcale niedziecinnej zej woli jest twierdzenie, e P, P. S.

nie dya do „obalenia absolutyzmu". Ale „obalenie ca-

ratu" — denie, czce wszystkich socyalistów w pa-
stwie rosyjskiem — to tylko cel negatywny. Jaki ma
by cel pozytywny? „Konstytucya" — odpowiedziaa p.

L., wszechrosyjska konstytucya — i kwita *). P. P. S.

nie odrzucaa bezwzgldnie konstytucyi rosyjskiej, wy-

*) P. L. pierwotnie stawiaa danie li tylko konstytucyi,

bez adnych specyalnych dodatków dla Polski. Tak te pro-

gram swój formuowaa w sprawozdaniu na kongres zuryski.

Dopiero póniej zjawiy si — wcale niekonsekwentnie —
przybudówki, zawsze zreszt nieokrelonego ksztatu, w rodzaju

„wolnoci autonomicznych", „autonomii narodowej", „samo-

rzdu krajowego" — wreszcie w ostatnich czasach nawet

„sejmu krajowego".
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chodzc z zaoenia, e nawet najgorsza konstytucya

lepsza jest od absolutyzmu. Ale P. P. S. nie chciaa po-

przesta na konstytucyi, nie moga stawia jej sobie za

cel, zarówno z powodów ogólno-politycznych, jak i ze

wzgldu na specyalne warunki kraju. Przedewszystkiem

denie do „konstytucyi", choby z dodatkiem: demo-

kratyczna, razio nieokrelonoci. W „Przedwicie", za-

raz po wydaniu I-go N-ru „Sprawy robotniczej", zwró-

cono p. L uwag, e, dc do reform politycznych

w drodze rewolucyjnej, naley wprost wystawia sobie

jako cel — republik demokratyczn. Ale p. L. oczywi-

cie nie chciaa pobiera nauk od „socyalpatryotów".

Dopiero po wielu latach, gdy towarzysze rosyjscy w pro-

gramie swoim postawili danie republiki demokratycznej,

p. L. uznaa je za waciwsze od konstytucyi. P. L. wo-

laa przez cay ten czas dawa z siebie atwy cel do po-

cisków za denie do „konstytucyi monarchlcznej", ni
zdoby si na szczypt samodzielnoci w stosunku do

Rosyi. Dowód najlepszy, jak szkodliwie wpywa na pro-

pagand i agitacy u nas lepe i bezkrytyczne, icie nie-

wolnicze przystosowywanie si do warunków i wpy-
wów rosyjskich. Ale haso „konstytucyjne" jeszcze z tego

powodu nie mogo nam posuy za program, e zupe-

nie nie uwzgldniao odrbnych potrzeb polityczno-naro-

dowych proletaryatu naszego. Przykad Prus wcale nie

zachca do centralistycznej konstytucyi. Blisze rozwa-

enie warunków kulturalno-politycznych na olbrzymich

przestrzeniach pastwa, z ca jego pstrocizn form i sto-

pni rozwoju ekonomiczno-spoecznego, kulturalnego, na-

rodowego, tylko utwierdzi musiao w przekonaniu, e
wraz z absolutyzmem, wraz z istotnym kocem abso-

lutyzmu, nie jego przeksztaceniem w pó-absolutyzm

konstytucyjny, rozlecie si musi zarazem centralizm.

Std haso „wasnej konstytucyi" — niepodlegoci.
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Ale p. L. i p. Kriczewskij nie poprzestaj na niedorze-

cznem twierdzeniu, e P. P. S. nie dy do „obalenia

caratu". Czemu nie i dalej i nie powiedzie, e P. P. S.

„aczkolwiek mimowolnie", podtrzymuje carat? To

brzmi efektownie! P. Kriczewskij rozumuje w ten spo-

sób: carat korzysta z antagonizmów narodowych, P. P. S.

stawia danie niepodlegoci narodowej — ergo P. P. S.,

„aczkolwiek mimowoli", „popiera taktyk carsk" (str.

78). adna logika — wszak prawda? Kiedy si walczy

o niepodlego narodow — oczywicie na gruncie de-

mokracyi i midzynarodowej solidarnoci proletaryatu

—

to si popiera antagonizmy narodowe! Próno takiemu

p. Kriczewskiemu dowodzi, e tu nie chodzi o antago-

nizmy narodowe, lecz o prawa i wolnoci narodowe,

najlepszy sposób rozwizania tych antagonizmów. Pró-

no! Bo p. Kriczewskij dy zapewne do wolnoci, ale

do takiej koszarowej wolnoci, w której znika wszelka

samodzielno kraju podbitego i ten ostatni ma tylko

prawo czeka zmiowania z „rosyjskiego Parya".

Jeszcze jaskrawiej — jeli to moliwe — formuuje

„myl" p. Kriczewskiego p. L. „Polski nacyonalista (to

znaczy u p. L.: P. P. S.-owiec*) z istoty swej jest wic

tak samo zainteresowany w odosobnieniu i zobojtnie-

niu wzajemnem podwadnych caratowi narodowoci —

*) P. L. pierwotnie „pitnowaa" P. P. S.-owców jako „so-

cyalpatryotów". Z czasem jednak uznaa widocznie, e to za

mae pohabienie dla nich, tembardziej, e niekiedy wasne
swe denia uwaa za stosowne poleci jako „patryoty-
c z n e w najlepszem tego sowa znaczeniu" (zob. np. str. XXIX).

Sprawa Dreyfusa i nacyonalizm francuski dostarczyy jej nowej,

o wiele „jadowitszej" formuki. Sn p. L. wybraa j dla tern

lepszego zaznaczenia swego objektywizmu historycznego.

Albowiem jej ustami przemawia zawsze tylko „objektywny

bieg wypadków".



71

jak sam carat, który np. temu deniu, aby losy ydów
„dyablo mao" obchodziy rosyan i polaków i vice versa,

daje wyraz dosadny w rzeziach Kiszyniowskich" (str.

158). Jest to maa próbka „silnego" stylu polemicznego

p. L, który doprawdy rozbraja przeciwnika. Ale có to

wywoao u p. L. tak fury, e a posdzia P. P. S.

o sprzyjanie „rzeziom Kiszyniowskim"? A no, wzmianka

w jednym z artykuów „Przedwitu" o „solidarnoci trój-

zaborowej". P. L. zupenie nie moe zrozumie „solidar-

noci trójzaborowej" — chyba w postaci intryg prze-

ciwko P. P. S. w trzech zaborach — nie moe poj,
e solidarno ta tylko przyczyni si moe do wzmo-
enia akcyi politycznej proletaryatu w kadej z dzielnic

Polski. Gdy wic cokolwiek o tem syszy, zaraz podej-

rzewa, e to jaka intryga przeciwko rosyanom lub y-
dom, e to pachnie — rzezi Kiszyniowsk.

Do takich kraców patologii polemicznej posun
si mona, gdy si jest optanym przez lep nienawi
do programu niepodlegoci!

IX.

Rewolucya i »zbrojna walka« (z amuletem

»koniecznoci historycznej«).

W ksice, o której mowa, znajdujemy rozsianych

kilka uwag i prognostyków co do przyszej rewolucyi

w Rosyi. Poniewa obecnie rewolucy t przeywamy,

warto si wic nad niemi nieco zatrzyma.

Najatwiej i najprociej przedstawia sobie rzecz p.

Kriczewskij: „Petersburg — pisa w r. 1896 — to mia-

sto stoeczne o wiermilionowej rzeszy robotniczej, które

w scentralizowanej Rosyi odgrywa tak sam rol, jak

Pary we Francyi. Jeli demokracya zwyciy w Peters-
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burgu, zwyciy ona tem samem w caej Rosyi jedno-

czenie" (str. 77). Widzimy, jak atwo, z rozkazu naszego

jakobina, stosunki przeinaczaj si: Rosya staje si Fran-

cy, Petersburg — Paryem, a to wszystko dziki cen-

tralizacyi biurokratycznej, która uatwia zadanie centra-

lizacyi rewolucyjnej. Demokracya w Petersburgu zwy-

ciy — i kwita. Ale czy ona moe zwyciy, jeeli

walka nie bdzie si toczya w caem pastwie — nad

tem nasz jakobin wcale si nie zastanawia. Tak samo
wcale nie przychodzi mu do gowy myl, e, jeeli walka

bdzie si toczya w caem pastwie, to si konieczno-

ci poza Petersburgiem powstan inne orodki ruchu,

e dla Polski takim orodkiem ruchu musi by War-

szawa, nie Petersburg. Ale taki jakobin dziwnego nabo-

estwa, szczepicy „marksizm" na drzewie biurokracyi

rosyjskiej, nie moe tego naturalnie zrozumie. Peters-

burg — i kwita. Reszta — to w „scentralizowanej Ro-

syi" dodatek, przyczepka.

P. L. w swoich pogldach na rewolucy rosyjsk

nie wyodrbnia specyalnie Petersburga, sn pamitajc,

e oprócz Petersburga istnieje jeszcze i „Moskiewski

kraj", i Polska, i inne dzielnice. Ona je tylko sprowa-

dza do jednego mianownika, podporzdkowuje Rosyi

w duchu „wszechrosyjskiego centralizmu". Rewolucya —
ale to rzecz bardzo prosta! Tylko naiwni „nacyonali-

ci" czy „socyalpatryoci" mogli sobie wyobraa prze-

wrót polityczny w pastwie carów jako spraw bardzo

skomplikowan i pen „ewentualnoci". Skoro si ju
skonstatowao, e „patryarchalne gospodarstwo wocia-
skie upada", e rzd musia nawet znie „solidarn od-

powiedzialno" (krugowaja poruka) w gminie wielko-

rosyjskiej (str. 159), e kapitalizm si szerzy i rozwija,

to reszta ju wynika „sama przez si" — ku wielkiemu

pohabieniu „nacyonalistów" czy socyalpatryotów. „Dla
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socyalpatryotów - mówia p. L. — przysza rewolucya

rosyjska jest to nie punkt kulminacyjny rozpocztej ju
walki klasowej proletaryatu z caratem, walki, której po-

tga pozostaje w prostej zalenoci od cznoci mas

robotniczyci, od jednolitoci ici akcyi politycznej, ugrun-

towanej na wspólnym celu, jednakowych pogidaci na

sposób walki i taktyki, na moliwie cisej spójni orga-

nizacyjnej. Nie, dla socyalpatryotów rewolucya rosyjska jest

to moment, w którym na dane haso wszystkie niezadowo-

lone „czynniki", a wic klasy, narody, jednostki— w tym

szemacie i zdymisyonowany pan Witte jest zapewne

„czynnikiem rewolucyjnym" — pozrywaj si odrazu

z miejsc, nastpi ogólny zamt, w którym jedni bd
cign do sasa, drudzy do asa, ci rba na prawo, ci

na lewo — i im bardziej kady bdzie dziaa na wa-

sn rk, „dyablo mao" ogldajc si na drugich, tern

prdzej zwali si „gliniany kolos" caratu" (str. 160).

Rozumie si, ta ostatnia uwaga p. L. jest podem

bujnej fantazyi autorki i jej niepohamowanego pragnienia

przypisywania »socyalpatryotom« wszelakich niedorze-

cznoci. Ale to pewna, e »socyalpatryoci« nie przed-

stawiali sobie rewolucyi w tak uproszczony, tak dzie-

cinnie naiwny sposób jak p. L. Klasa robotnicza, po-
czona i zorganizowana jednolicie na caej przestrzeni

pastwa, ruszy si — i absolutyzm runie i zapanuje

»jedna i niepodzielna« republika demokratyczna. Bardzo

prosty, bardzo wygodny szemacik ! Szkoda tylko, e na-

wet nie majc daru proroczego, mona byo przepowie-

dzie, e tak atwo, tak gadko, tak — powiedzieliby-

my — zegarkowo dokadnie rewolucya napewno si

nie odbdzie. Mimowoli, chcc wydrwi znienawidzonych

»socyalpatryotów«, p. L. trafnie uchwycia kilka rysów

obecnej rewolucyi, mianowicie, e pozrywaj si »klasy,

narody, jednostki* (tylko nie na dane haso — to ju
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jest mieszny pogld), e i p. Witte odegra swoj rol

jako »czynnik rewolucyjny* (manifest kapitulacyjny 30

padziernika!), e powstanie ogólny zamt, w którym

jedni bd cign do sasa, drudzy do asa... I duo,
duo z tego, co mówili »socyalpatryoci«, sprawdzio si.

Krauz np,, niezawsze zreszt szczliwy w przepowie-

dniach, dobrze przewidzia zacity, bezwzgldny opór

caratu, konieczno »bankructwa finansowego, poczo-
nego z jak cik klsk zewntrzn«, aby rosyjskie

klasy rednie zwróciy si ostatecznie przeciwko rzdowi,

wan rol, jak w rewoiucyi odegraj „kresy" : Finlan-

dya, otwa, Polska, Kaukaz, Syberya, przewidzia te
dugie trwanie kryzysu rewolucyjnego („trwa moe lat

kilkanacie") (str. 135— 139 Wyb. p. p.i. Niezalenie za
od tych lub owych przewidywa — dla P. P. S. bya
przedewszystkiem wana ogólna zasada: e proletaryat

nasz do ogólnego ruchu przeciw caratowi musi si przy-

czy jako samodzielna sia, walczca z caratem nie

tylko jako z absolutyzmem, lecz i jako z najazdem,

dca do tego, aby rewolucy posun jak najdalej

w kierunku demokratycznym — wogóle i niepodlego-

ciowym — dla kraju naszego.

Rewolucya nie moe si odby bez „akcyi zbrojnej",

bez gwatownych star z wrogiemi siami. Zobaczmy,

co o tej stronie zagadnienia powie nam p. L.

„Metoda naukowego socyalizmu — informuje nas —
ma to do siebie, e wzgldem uzasadnionych za jej po-

moc de proletaryatu zbytecznem zupenie jest pyta-

nie: jak drog to lub owo denie ma by urzeczywi-

stnione. Poniewa ju z góry punktem wyjcia przy sta-

wianiu zada klasowych dla proletaryatu jest tu uwia-

domienie sobie istniejcych tendencyj rozwoju history-

cznego, wic midzy samem deniem a akcy, do niego

prowadzc, istnieje najzupeniejsza jednolito. W naj
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Ogólniejszej formie jest to zawsze walka klasowa, która

w tej lub owej postaci posuguje si rozwojem spoe-

cznym, aby na jego prdzie dotrze do celu" (str. 144).

Sowa powysze dobrze maluj, jaka pustka, jaka

bezmylno w sprawach konkretnych ukrywa si poza

namaszczonemi naukowo frazesami p. L. Rewolucya

w Rosyi ? To kulminacyjny punkt walki klasowej. Walka

zbrojna? To zewntrzny przejaw walki klasowej (str. 148).

„Metoda" p. L. nic prócz takich ogólników, takich z Pytyj-

skiego trójnoga rzucanych wyroczni, da nie moe.

Partya socyalistyczna nie potrzebuje si zajmowa

roztrzsaniem „akcyi" w celu urzeczywistnienia swoich

de, o ile akcya ta nie jest jeszcze potrzeb chwili,

o ile nie przewiduje si jej w bliskiej przyszoci. Wszelkie

przedwczesne roztrzsania takie dla partyi s zbyteczne —
nie dlatego, eby partya koniecznie chciaa by lepem

narzdziem w rkach metafizycznej „koniecznoci" —
ale poprostu dlatego, e pogldy na sposoby i rodki

przyszej walki z koniecznoci musz nosi pitno subie-

ktywizmu, e mog zanadto wzorowa si na dawnych

walkach lub na cudzych przykadach, albo te wpada
w fantastyczno i t. d. Jeeli jednak partya nie potrze-

buje zajmowa si takiemi przewidywaniami, to jednak

psychologicznie zrozumiaem jest, e — o ile partya zdo-

bdzie ju pewn si — ludzie zadaj sobie pytanie:

jak si to skoczy? w jaki sposób zwyciymy? — i sta-

raj si na to odpowiedzie. Wszystkie te przewidywania

mog okaza si mylne, maj one jednak t warto, e
poza codzienn walk odsaniaj szersze horyzonty, przy-

zwyczajaj umysy do liczenia si z przewrotem jako

z czem, do czego trzeba by „moralnie" gotowym i co

naley jak najlepiej dla swoich celów wykorzysta. Gdy

za sytuacya rewolucyjna zarysuje si wyraniej, gdy

objawi si „znaki na niebie i ziemi ', e mona ju przy-
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stpi do realizowania swoich de, wtedy partya musi

powanie pomyle o akcyi odpowiedniej. P. L. moe
sobie „w tej lub owej postaci" pyn „po prdzie spo-

ecznym do celu". Powana jednak partya polityczna

musi mie posta zupenie okrelon i nie ulega biernie

prdowi wypadków, lecz — ile si jej starczy i mono-
ci — stara si go regulowa ze sterem i busol w rku.

Jeeli wypadki wymagaj „akcyi zbrojnej", to wtedy

akcya ta jest ju nie frazesem, nie ogólnikiem, lecz czy-

nem, do którego trzeba si przygotowywa i który naley

organizowa. Nic tu nie pomoe amulet „koniecznoci

historycznej". Konieczno historyczna — oczywicie nie

ta metafizyczna p. L., ale ta ludzka konieczno, która

kae klasom, narodom, spoeczestwom dy do zaspo-

kojenia swoich naglcych potrzeb na tle danych warun-

ków spoecznych — konieczno ta pokazuje nam tylko,

dlaczego ludzie musz si bra do broni i organizowa

w celu walki. Ale sama ona ani brauningów, ani orga-

nizacyi nie fabrykuje...

P. L a si zanosi od ironicznego chichotu nad

dyskusy w sprawie „przyszego powstania", która si

toczya przed kilku laty na amach „Przedwitu". Oczy-

wicie najwitsze przykazanie jej etyki polemicznej kae
p. L. przedstawia rzecz w ten sposób, e P. P. S. nic

innego nie robi, tylko marzy o przyszem powstaniu (pod-

czas gdy w rzeczywistoci dyskusy ta w yciu partyj-

nem odegrywaa bardzo podrzdn rol), z drugiej za
strony kae jej uznawa za typowe dla partyi wanie
te pogldy (Mazura, jednego z uczestników dyskusyi),

które najbardziej od stanowiska partyi si róniy. Nie-

zalenie jednak od wartoci tej dyskusyi, wiadczya ona

bd co bd o jednem : e P. P. S. traktuje „walk

zbrojn" nie jako igraszk w rkach metafizycznej „ko-

niecznoci", ale jako istotn — akcy.^
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A p, L? P. L. wytrwaa i w czasie rewolucyi na

swojem stanowisku „najogólniejszej formy", „tej lub

owej postaci" i metody swojej, która „ma to do siebie",

e z kadej trudnoci wywija si niefrasobliwie czczemi

ogólnikami. Metoda „walki zbrojnej" p. L. ma jeszcze „to

do siebie", e kae przedewszystkiem zwalcza i zohy-

dza istotn, ale cudz walk zbrojn...

X.

Midzynarodowe znaczenie kwestyi polskiej.

P. L. szeroko rozwodzi si nad tem, e kwestya

polska stracia swoje dawne midzynarodowe znaczenie,

które zawdziczaa dawniejszemu ukadowi stosunków

spoeczno-politycznych w Europie. Kautsky zgadza si
z ni pod tym wzgldem, ale zarazem podkrela, e to

nic a nic nie wpywa na samo jdro zagadnienia, mia-

nowicie na to, e niepodlego potrzebna jest samemu
proletaryatowi Polski.

Jest to bezwarunkowo suszne. Midzynarodowe

znaczenie tej czy owej sprawy politycznej jest rzecz

drugorzdn i zgoa nie moe stanowi o przyjciu jej

lub nieprzyjciu do programu partyi robotniczej danego

kraju. O tem rozstrzyga poprostu zgodno okrelonego

jej rozwizania z interesami proletaryatu i z zasadami

socyalizmu.

Bd co bd jednak, nie sdzimy, eby kwestya

polska stracia dzi wszelkie midzynarodowe zna-

czenie. A znaczenie to polega poprostu na tem, e Pol-

ska, chocia podzielona midzy trzy pastwa, nie zatra-

cia poczucia jednoci, e przeto zmiany i walki, odby-

wajce si w jednej dzielnicy, dotycz i innych dzielnic,

a tem samem i innych pastw zaborczych. To Kautsicy

sam przepowiada, e dalszym, porednim skutkiem obe-



78

cnej rewolucyi, w której Królestwo Polskie zdobdzie

mniejsz lub wiksz samodzielno, moe by zjedno-

czenie ziem polskich na tle cienia do siebie trzech zabo-

rów i przewrotów w Austryi i w Niemczech. A to chyba

wiadczy o midzynarodowem znaczeniu kwestyi pol-

skiej ! Nie zapuszczajc si jednak w przyszo, dzi

ju mona dokadnie widzie, jak Prusy boj si wszel-

kiej autonomii Królestwa, jak usunie popieraj abso-

lutyzm rosyjski — gównie wanie z powodu „kwestyi

polskiej". Kwestya wic polska bezporednio dotyczy nie

tylko proletaryatu polskiego, ale równie proletaryatu caej

rodkowej i wschodniej Europy. W kadym przewrocie

który rozstrzyga o dalszych losach tego lub owego z pastw
zaborczych, w tej czy innej postaci musi si objawi

kwestya polska, rewolucyjne za znaczenie nadaje jej

zawsze proletaryat.

- JP L., zwalczajc arliwie w midzynarodowym obo-

/zie socyalistycznym ide niepodlegoci Polski, musiaa

usun sobie z drogi t przeszkod, któr stanowili —
Marks i Engels. Poradzia sobie w dowcipny sposób:

oto Marks i Engels bronili niepodlegoci Polski nie ze

stanowiska socyalistycznego, lecz buruazyjno-demokra-

tycznego! „Nie socyalistyczna teorya i taktyka, lecz poli-

tyka bieca demokracyi niemieckiej, interesy praktyczne

buruazyjnej rewolucyi zachodnio-europejskiej day po-

cztek temu stanowisku, które Marks, a potem i Engels

zachowywali wzgldem Polski i Rosyi" (str. IV). Dotych-

czas sdzilimy, e Marks i Engels mieli jednolity pogld

na wiat, który im pozwala wiza cile „polityk bie-

c" i „interesy praktyczne" z „socyalistyczna teory

i taktyk". Teraz od naszej rewizyonistki dowiedzielimy

si, e tak nie jest, e Marks mia dwie polityki: jedn
— socyalistyczna — dla ruchu robotniczego, drug —
buruazyjno demokratyczn - dla stosunków midzy-
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narodowych. P. L. oczywicie poprawia Marksa, a po-

prawia w ten sposób, e wogóle wyjmuje polityk mi-

dzynarodow z zakresu kompetencyi proletaryatu!^ Na

takiem stanowisku Marks oczywicie nie sta: wiza on

cile interesy wewntrzne i zewntrzne klasy robotni-

czej i z tego punktu widzenia ocenia „buruazyjn re-

wolucy zachodnio europejsk". A wic i jego pogldy

na kwesty polsk wypyway nie poprostu z „polityki

biecej", z „praktycznych interesów", lecz z caoksztatu

jego zasad programowo-taktycznych. Zarazem nieprawd

jest, e dla Marksa i Engelsa Polska bya to poprostu

„niezróniczkowana cao, kraj powstaców" (str. V).

Rozumie si, w Polsce ówczesnej, przy niskim stopniu

rozwoju gospodarczego, rónice i walki klasowe — o ile

chodzi o ywioy politycznie czynne — nie wystpoway
silnie i jaskrawo. Ale Marks i Engels wiedzieli co wi-

cej o Polsce prócz tego, e jest to „kraj powstaców".

Postarali si zapozna do dokadnie z history Polski

i z jej pooeniem wspóczesnem, a to ich nauczyo, e
w Polsce toczy si walka midzy reakcyjn arystokra-

cy a rewolucyjn demokracy szlacheck, i e niepo-

dlego Polski zwizana jest z rewolucy agrarn (zob.

art. Marksa i Engelsa w zbiorku p. t. Odbudowanie Pol-

ski, Lwów 1904)^

Najbardziej wszake boli p. L., e Marks i Engels

nie zmienili swoich pogldów na kwesty polsk, gdy

ona — po ostatnem powstaniu — zmienia swoje obli-

cze, gdy w Polsce samej rozwin si ruch robotniczy.

Skary si na nich, e „wzgldem Polski i Engels i Marks

do koca nie zadali sobie trudu zrewidowania swego

starego stanowiska z r. 1848, przenoszc je raczej pod

koniec cakiem mechanicznie na polski ruch socyalisty-

czny" (str. •XVIII). Cakiem mechanicznie! To znaczy po-

prostu, i Marks i Engels odrazu zrozumieli, e polski
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ruch socyalistyczny musi si przystosowa do odrbnych
warunków swego kraju, e stanie si on bardzo powa-

nym czynnikiem w walce z caratem, e wreszcie, skoro

na widowni wystpi prawdziwy lud polski, tem mniej

jest racyi wtpi o przyszoci Polski. Forma i tre d-
enia do niepodlegoci zmieniy si, ale sama zasada

niepodlegoci pozosta musi. Oto co nasza rewizyonistka

nazywa mechanicznem przeniesieniem starego sta-

nowiska na nowy ruch rewolucyjny!^^

Na zakoczenie za, aby pokaza, jak w r. 1874

(a wic w tym czasie, kiedy Marks i Engels nie widzieli

ju w Rosyi nieruchomej bryy, kiedy liczyli ju na re-

wolucy rosyjsk) — jak wówczas Engels ocenia mi-
dzynarodowe znaczenie kwestyi polskiej, przytoczymy

nastpujce jego sowa, które do dzi dnia nie utraciy

wartoci

:

„Niezaleno Polski i rewolucya w Rosyi wzajemnie

si uzaleniaj. A niezaleno Polski i rewolucya w Ro-

syi — co przy bezgranicznym, politycznym i finansowym

rozkadzie i ca Rosy urzdnicz zjadajcej korupcyi

daleko jest bliszem, ni si powierzchownie wydaje —
oznacza dla robotnika niemieckiego: ograniczenie buru-
azyi, rzdu, wogóie caej reakcyi w Niemczech do ich

wasnych si, z któremi my wtedy sami damy sobie

rad". (Odbudowanie Polski, str. 103).

XI.

Ucisk narodowy i autonomia.

Widzielimy, jak p. L., nicujc w obecnych czasach

niepodlego, starajc si „na dobre" usun j ze wiata,

uspakaja nas równoczenie zapewnieniem, e w ustroju

socyalistycznym niepodlego rozumie si „sama przez

si". Swoj drog p. L. od czasu do czasu przypomina

sobie, e to nie wystarcza, e ucisk narodowy ju dzi
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wymaga pewnej akcyi ze strony partyi socyalistycznej.

P. L. zwykle przyponnina to sobie przy kocu swoich

artykuów: po gruntownem i doszcztnem rozgromieniu

„nacyonalistów" czyli „socyalpatryotów" z armaty „orga-

nicznego wcielenia", na pocieszenie p. L. zapewnia nas,

e „socyaldemokracya" zwalcza ucisk narodowy, ba, e
ona nawet „wiezie na swej nawie skarb sprawy kultu-

ralno- narodowej" (sprawia to „dyalektyka dziejowa" na

str. XXX). Zapewnienia te jednak s zawsze lunie

zwizane z treci artykuów, zawsze goosowne i nie-

okrelone, wcale nie motywowane.

P. L. zdobya si raz na emfaz w potpieniu uci-

sku narodowego. „Faktem — mówi — stwierdzonym ku

czci ludzkoci w dziejach wszystkich czasów, jest to, e
najbardziej nieludzkie nawet gnbienie interesów m a-

teryalnych nie jest zdolne wywoa tak fanatycznego,

pomiennego buntu i nienawici, jak ucisk, wkraczajcy

w sfery ycia duchowego: ucisk religijny i narodowy.

Ale do heroicznego buntu i do mczestwa dla obrony

tych dóbr duchowych zdolne s tylko wanie klasy,

z pooenia materyalnego, spoecznego rewolucyjne

(str. XXVIII—XXIX). Jest to silnie powiedziane. Zdawa-

oby si, e p. L. wyprowadzi z tego równie silne wnio-

ski, e zaakcentuje czynnik narodowy w walce socyali-

stycznej. Gdzie tam! P. L. zaraz si cofa. Na tej samej

stronicy dowiadujemy si, e ucisk narodowociowy jest

tylko „kropl w morzu caoksztatu ndzy spoecznej,

upoledzenia politycznego, wydziedziczenia duchowego,

które stanowi los najmity kapitalistycznego w dzisiej-

szem spoeczestwie". A na str. 9 p. L. sucho mówi
o ucisku narodowym, jako o „zjawisku dla robotników

samem przez si drugorzdnem". Tam j^heroiczny bunt"

i „mczestwo" — tu „kropla, w jn^z^^ i „zjawisko

drugorzdne". Czeme wic jest vrcjs^' n^odowy dla ro-

Kwestya Polska. / ^
_.

- 6
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botników polskich? Czy ma wywoywa „heroiczn

walk", czy te by traktowanym do lekcewaco jako

„kropla w morzu" i „zjawisko drugorzdne"?

Kto powanie walczy z uciskiem narodowym i rze-

czywicie pragnie zaspokoi potrzeby narodowe, ten musi

pokaza, jak ten ucisk wpywa na pooenie klasy ro-

botniczej, jak si wie z caoksztatem jej cierpie

i potrzeb, w jakich formach politycznych proletaryat naj-

lepiej zaspokoi moe swoje potrzeby narodowe. Tutaj

nie wystarcza efektowny frazes, któremu zaraz inny fra-

zes przeczy, tutaj potrzeba sumiennej agitacyi na tle po-

trzeb narodowych w socyalistycznym duchu. O ile wiemy,

„socyaldemokracya" nigdy takiej agitacyi nie prowadzia,

owszem — zawsze zaarcie zwalczaa kady objaw na-

rodowego zabarwienia ruchu socyalistycznego. Nic dzi-

wnego: p. L. tak si zawikaa w sieciach „organicznego

wcielenia", tak wycznie oddaa si dowodzeniu, i
sprawa polska nie ma adnego politycznego znaczenia, i
proletaryat polski politycznie stanowi tylko cz prole-

taryatu pastw zaborczych, e „potrzeby narodowe" nie-

wiadomo jak w tem wszystkiem gra maj rol.

P. L. askawie uznaje np., e midzy trzema za-

borami istnieje czno narodowo-kulturalna. Ale jedno-

czenie ani sysze nie chce o tem, eby to pocigno
za sob jakie skutki dla proletaryatu. Widzielimy, z jak

mieszn gorliwoci p. L. napada na trójzaborow

„majówk", na ogólno-polsk delegacy na kongresach

midzynarodowych. Widocznie p. L. w swojej niezgbionej

mdroci politycznej uznaje, e czno narodowo-kul-

turalna to tylko powieci Sienkiewicza i e tylko par-

tyom buruazyjnym z trzech zaborów — ugodowcom,

narodowym demokratom — wolno si czy i prowa-

dzi wspóln akcy. Socyalistom za wara od tegol
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Albo bro Boe wspomnie o obcym rzdzie, o na-

jedzie! P. L. strasznie oburza si na taki »socyalpatryo-

tyzm". Rzd jest przedewszystkiem klasowy — poucza

surowo. A gdy jej jaki »nacyonalista« z P, P. S. od-

powie: zwalczamy rzd jako klasowy, tak jak zwalcza-

libymy kady swojski rzd klasowy — ale i obco rzdu
nam szkodzi, bo skutkiem jest ucisk narodowy, prawa

wyjtkowe nawet przy konstytucyi jak w Prusiech, wy-

zysk ekonomiczny lub podatkowy na rzecz innych czci
pastwa, rzdy centralistycznej biurokracyi itd., — gdy

to jej si powie, to p. L. tylko wzrusza ramionami. Na-

jazd wprawdzie jest, ale, wedug p. L., robotnicy powinni

si tak zachowywa, jak gdyby go nie byo: rzd jest

przedewszystkiem klasowy, robotnicy maj przedewszyst-

kiem klasowe interesy, które zaatwia powinni przez

demokratyzowanie scentralizowanego pastwa. Bo jak

mówi — z waciw sobie znajomoci rzeczy — so-

jusznik p. L. Parvus: »gdzie tutaj (w Niemczech) miejsce

na separatyzm narodowy, kiedy uwaga robotnika pol-

skiego z dnia na dzie bywa skierowywana na polity-

czne i fachowe sprawy niemieckie, przyczem niema
w praktyce adnych szczególnych spraw
polskich*? (str. 60). P. L. za nie pozwala nawet kon-

statowa powszechnie znanego faktu, e przeladowanie

rzdowe ruchu robotniczego w zaborze pruskim jest

o wiele ostrzejsze, ni w samych Prusiech, bo tam ro-

botnicy przeladowani s i jako socyalici, i jako po-

lacy. P. L. nie zbija tego faktu, niepodoba si jej po-

prostu, e co mona ka »nie tyle na konto polityki

klasowej rzdu tego, ile na konto ucisku narodowego*

(str. 10). P. L. oburza si te, e »Bulletin officiel du Part!

socialiste polonais« wyrazi si, i wyborcy polscy, od-

dajc gos na socyalistów, zaznaczaj tem samem, e nie

chc ani panowania niemieckiego, ani rzdów
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szlachty i klechów (tame). P. L, w gowie pomieci

si nie moe, e socyalista polski nie chce panowania

niemieckiego, e lud polski chce sam sob rzdzi!!

•Niema w praktyce adnych szczególnych spraw pol-

skich* — wtóruje jej Parvus. Tak to wygldaj dyty-

ramby przeciwko uciskowi narodowemu, kiedy chodzi

w praktyce o zwalczanie tego ucisku, o konkretne wska-

zywanie jego szkodliwoci! Podamy jeszcze jeden zna-

mienny przykad, wiadczcy, jak p. L. nie lubi obja-

nia czegokolwiek w yciu spoecznem wpywami ucisku

narodowego. »Jest to — powiada — stawianiem rzeczy

do góry nogami, jeli si objania zacofanie spoeczne

i umysowe Ksistwa Poznaskiego uciskiem narodowo-

ciowym ze strony Prus. Wprost naodwrót! (A wic ucisk

narodowociowy objania si zacofaniem Poznaskiego!!

przyp. nasz). Jedynie zacofaniem ekonomiczno-spoecznem,

brakiem wielkomiejskiego yciai buruazyjnej inteligencyi,

drobnomieszczaskim ospaym charakterem Poznaskiego

mona objani ten brak odpornoci umysowej wzgl-

dem germanizacyi, który sprawia, e postpy zniemcze-

nia wród polskiej ludnoci Prus s bez porównania

wiksze, ni postpy rusyfikacyi w wysoce kaptalisty-

cznem Królestwie Polskiem — mimo brutalniejsze bd
co bd metody rzdu carskiego* (str. 143 .

Pomijamy ju dziwn logik, która kae p. L. za-

przecza szkodliwoci ucisku narodowego, na tej zasa-

dzie, e — odporno spoeczestwa moe osabia jego

skutki. Pomijamy te- fakt, e ekonomiczne zacofanie

Poznaskiego w znacznym stopniu objania si jego od-

ciciem od innych dzielnic Polski. Jdro bowiem kwestyi

polega na tern: jak istotnie wpywa ucisk narodowy na

rozwój spoeczny. P. L. odpowiada, e wcale nie wpywa.

Poznaskie sabo jest rozwinite kapitalistycznie — dla-

tego tylko jest zacofane. A Górny lsk? Tam wielkiego
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przemysu nie brak — a jednak kraina ta jest nie nnniej

pod wzgldem spoeczno-kulturalnym zacofana. Z drugiej

strony, Gaiicya, dzielnica bardzo sabo rozwinita pod

wzgldem przemysowym, kulturalnie i spoecznie stoi

bez porównania wyej. Dlaczego? Otó dlatego wanie,

e Gaiicya ma, chocia bardzo niedostateczny, samo-

rzd, przedewszystkiem za — korzysta z wolnoci y-
cia narodowego. W Poznaskiem za i na Górnym

lsku germanizacya oddziaywa tem szkodliwiej, e s
to kraje ze znacznym procentem ludnoci niemieckiej,

przyczem buruazya i szlachta niemiecka czynnie popieraj

germanizacy rzdow, a nastpnie — e tu waka si

toczy nie z nisz, lecz owszem z wysz kultur nie-

mieck, jest wic bardzo trudna. Przykady te dostate-

cznie pokazuj, e wolno rozwoju narodowego pot-

guje rozwój spoeczny, gdy brak tej wolnoci — ha-

muje go na kadym kroku. Ucisk narodowy jest ju
choby dla tego szkodliwy, e na walk z nim spoe-

czestwo powica znaczn cz si, które w normal-

nych warunkach skierowane by byo bezporednio ku

celom rozwoju spoecznego. __
A Królestwo? Królestwo istotnie w walce z uci-

skiem narodowym znalazo si w korzystnych warun-

kach. Sprzyja mu nie tylko jego rozwój kapitalistyczny

(po raz pierwszy tutaj od p. L. dowiedzielimy si, e
kapitalizm wywoywa moe nie »organiczne wcielenie«,

lecz wzmacnia kraj pod wzgldem narodowym!), nie

tylko — powiadamy— jego rozwój kapitalistyczny, lecz

i jego — stosunkowa — jednolito narodowa, i tra-

dycye ycia autonomicznego, i o wiele jeszcze waniej-

sze tradycye rewolucyjne, i wreszcie sabo kulturalna

wroga: rusyfikacyi. A mimo to wszystko zgoa nie mona
powiedzie, eby najazd nie zostawi tu gbokich ladów

na yciu spoecznem. Nie moemy si nad t kwesty
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rozwodzi, poprzestaniemy tylko na wskazaniu, jak ucisk

najazdu (polityczny i narodowy) obniy w zaborze ro-

syjskim poziom kukury narodowej, jak zdemoralizowa

i ogupi politycznie nasze klasy posiadajce (ugoda i na-

rodowa demokracya dobrze reprezentuj te szkodliwe

skutki najazdu).

A teraz obejrzyjmy si jeszcze raz na przebyt do-

tychczas w rozdziale tym drog. Na pocztku syszeli-

my od p. L. pomienne dytyramby przeciwko uciskowi

narodowemu. A rezultat jaki ? Wywód, e w adnej kwe-

styi konkretnej ucisk narodowy nie ma znaczenia, e
p. L. nie pozwala konstatowa adnych wynikajcych

z niego szkód dla rozwoju spoecznego.

Idmy dalej. W jakich formach politycznych prole-

taryat polski ma znale ochron przed uciskiem naro-

dowym i wyraz dla odrbnych potrzeb kraju? P. L. z po-

cztku mówia o konstytucyi sans phrase, jako o ziemi

obiecanej dla Polski w ustroju kapitalistycznym. Wtedy

bya zupenie konsekwentna, gdy z ^organicznego wcie-

lenia« i »centralizacyi politycznej* nic innego nie moe
wynikn, jak zanik wszelkiej odrbnoci politycznej

kraju i centralistyczna konstytucya sans phrase. Jednake

odrbno Królestwa dawaa si odczu zbyt silnie, aby

p. L. moga by cakiem konsekwentna. To te zacza

dobudowywa do swego gównego gmachu programo-

wego róne kletki z rónemi nazwami: to mówia o wol-

nociach autonomicznych, to o autonomii narodowej, to

o samorzdzie krajowym, to o autonomii z sejmem kra-

jowym. Ale tandetn budow odrazu mona byo pozna

Ju sama nieokrelono tych przybudówek, zupena

niejasno ich charakteru i znaczenia, ciga zmiana for-

muek wiadcz, e p. L. nie traktowaa caej tej sprawy po-

wanie, e zadawalaa si byle jak fuszerk. W rzeczy

samej: co znaczy autonomia narodowa, samorzd kra-
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jowy, autonomia z sejmem krajowym ? Jaki ma by ich

zakres — choby w najogólniejszych rysach — jaka

rola, jaki stosunek do pastwa? A przynajmniej chcieli-

bymy wiedzie, czy wszystkie te formuki znacz to

samo, a jeeli nie — to dlaczego p. L. czua potrzeb

zmiany, rozszerzenia formuki? Co wywoao np. nagle

potrzeb sejmu krajowego, jaka „konieczno historyczna"

wywoaa przejcie od konstytucyi sans phrase do kon-

stytucyi z frazesem: sejm krajowy? Na czem wogóle

zasadza si potrzeba i „konieczno historyczna" spe-

cyalnych instytucyj politycznych dla Polski ? Przecie od

p. L. syszymy tylko, e Polska wszelk odrbno go-

spodarcz i polityczn postradaa, e istnieje wspólny

polsko-rosyjski absolutyzm, polsko-rosyjska buruazya,

szlachta, proletaryat. Gdzie tu miejsce na sejm krajowy?

P. L. usiuje si w kilku miejscach „wykrci sia-

nem z piwnicy", utrzymujc, e demokratyzacya ju
w sobie zawiera autonomi. Jest to suszne i niesuszne.

Demokratyzacya — w najszerszem tego sowa rozumie-

niu — zawiera w sobie nie tylko autonomi, lecz nawet

— niepodlego, której autonomia jest tylko czstkowem

i niedostatecznem urzeczywistnieniem. Ucisk narodowy,

zaleno od najazdu s zawsze granic, osabieniem lub

zgoa wykoszlawieniem demokratyzacyi. Ale zarówno nie-

podlego, jak jej sabszy o wiele wyraz: autonomia s
zastosowaniem demokratyzacyi nie wogóle, nie w abstra-

kcyi, lecz konkretnie: w stosunku do danej dzielnicy

pastwa, do tego lub owego kraju podbitego. Demokra-

tyzacya np. pastwa rosyjskiego tylko wtedy wywouje

„autonomi Polski", gdy kraj ten ma swoje odrbne wa-

runki i potrzeby, gdy o te specyalne swoje potrzeby

walczy, gdy ma odpowiednie po temu siy, sowem —
gdy nie moe si zadowoli ogóln demokratyzacya,

tylko potrzebuje swojej wasnej, autonomicznej. A od p.
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L. syszelimy tylko o demokratyzacyi centralisty-
cznej i nic, zgoa nic o odrbnoci stosunków spoe-

cznyci w Polsce.

Czy autonomia p. L. ma by polityczn? Na
to kapitalne pytanie nie znajdujemy u niej adnej od-

powiedzi. Jeeli ma by polityczn, — to to przeczyoby ca-

oksztatowi teoryi p. L. Jeeli nie ma by polityczn — to

prosimy nam wskaza te tendencye kapitalizmu, a zwasz-

cza te potrzeby i interesy proletaryatu, które ka domaga
si autonomii nie- politycznej. W rzeczywistoci, jak si
zdaje, rozpd p. L. w kierunku autonomicznym jest

o wiele mniejszy, ni nawet u naszych partyj burua-

zyjnych, ba — autonomia p. L. mniej da, ni zgadzaj

si da kadeci, nie mówic o radykalnej inteligencyi ro-

syjskiej. Jest to pierwszy tego rodzaju wypadek w ii-

storyi, e w kraju podbitym s i tacy socyalici, którzy

podczas rewolucyi daj mniejszej sumy samodzielno-

ci demokratycznej dla kraju swego, ni im obiecuj

opozycyjne i radykalne ywioy kraju panujcego.

A w dodatku ywioy te obiecuj nam szerok

autonomi polityczn przy monarchii konstytucyjnej. P.

L. za rozpdzia si a do republiki demokratycznej, co

chyba powinno pocign za sob konsekwencye dla

Polski. P. L. oczywicie konsekwencyi tych nie wyciga.

Co znaczy sejm krajowy przy republice? Jeeli i w Pol-

sce ma by penia wolnoci republikaskiej, to chyba

musi onay cakowitem yciem politycznem, samodziel-

no jej poprostu bdzie niepodlegoci, ograniczon

tylko przez dobrowolny zwizek z Rosy. A wic my
wyprowadzamy z republiki niepodlego, p. L. za nie

powiedziaa nawet pierwszego sowa, czy nasz republi-

kaski sejm ma mie wogóle funkcye polityczne i jakie,

czy te ma by tylko krajowem „ziemstwem" na wzór

„Moskiewskiego kraju" i skromnie poprzestawa na bu-
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dowaniu dróg i mostów, na pomocy lekarskiej dla lu-

dnoci, na szkókach ludowych.

Proletaryat polski nie potrzebuje aparatu polskiego

pastwa klasowego — utrzymuje p. L. P. L. wic chce

utrzyma taki stan rzeczy, przy którym do wszystkich

skutków panowania klasowego przyczaj si wszystkie

szkody panowania obcego. Jej „sejm krajowy" tylko

wtedy moe osabi te szkody, jeeli bdzie mia szeroki

polityczny charakter, jeeli bdzie powan rkojmi sa-

modzielnoci kraju (samodzielnoci, nie rónicej si przy

republice od niepodlegoci). Ale to jest aparat pastwa
klasowego, który p. L. uznaje za zbyteczny. A jeeli nie

bdziemy mieli aparatu politycznego, to sejm bdzie po-

prostu karykatur autonomii, wygodn przedewszystkiem

dla buruazyi, która bdzie moga tumani niewiadome

masy frazesami o „solidarnoci narodowej'^ a jednocze-

nie opiera si w walce ze wiadomym proletaryatem

na pomocy zzewntrz, na sile rzdu centralnego.

Widzimy z tego wszystkiego, ile wewntrznych

sprzecznoci zawiera program p. L., jak mao odpowiada

nie tylko interesom proletaryatu, ale najprostszym wy-

maganiom logiki.

I nie mogo by inaczej: socyalista polski, który nie

gruntuje swego programu politycznego na podstawie

niepodlegoci demokratycznej, musi nam w kocu za-

miast programu — da strzpek niejasnych, kóccych
si ze sob, bezmylnych w swojej ogólnikowoci fra-

zesów.
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